
س�د
املنتج
كتالوج

منتجات قوية

الرتبة الخصبة

مبتكرة منتجات 



 من ناحية أخرى ، فإن آثار تغ� املناخ مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان األنهار الجليدية والجفاف والفيضانات والظواهر املناخية الشديدة تزداد تواترها وتأث�ها

، ومن ناحية أخرى ، أصبح الحصول عىل الغذاء بسبب تزايد عدد سكان العا£ أك¢ صعوبة كل يوم. يوم.

 نعتقد أنه بالتوازي مع التطورات التكنولوجية ، ³كن تحقيق نجاحات مستدامة يف كل من صحة الرتبة وصحة النبات وصحة اإلنسان ، وذلك بفضل االسرتاتيجيات

والخطط وامل�رسات املتوسطة والطويلة األجل التي سيتم تحديدها يف كال املجال¸.

 من أجل هذا الغرض واالعتقاد بأننا ، بصفتنا Ş.A nasnitiK ، قد اجتمعنا مع خربتنا يف صناعة األسمدة لسنوات عديدة ، باإلضافة إىل معرفتنا التقنية بإنتاج

الشيتوزان. يف ظل هذه الوحدة ، لها قيمة مضافة عالية ³كنها املنافسة يف األسواق الرتكية والعاملية.

* األسمدة الكي�وية السائلة

* األسمدة العضوية السائلة

kN األسمدة البودرة *

* األسمدة القاعدية العضوية

* نهدف إىل زيادة خصوبة الرتبة باستخدام األسمدة الخاصة املحتوية عىل الشيتوزان.

تبدأ الخطوة األوىل لح�ية صحة اإلنسان بصحة الرتبة

منتجات قوية

الرتبة الخصبة



 بين� انطلقت Kitinsan بهدف أن تصبح العبًا مهً� يف صناعة

 األسمدة ، فإنها تدمج معملها ومهندسيها الكيميائي¸ مع إدراك

البحث والتطوير ، وهو املفهوم األك¢ أهمية إلحداث  أهمية 

فرق.

تبلغ مساحة مصنعنا 2000 مرت مربع من حيث الهيكل املادي ،

 تتكون من مساحة مفتوحة 1000 مرت مربع ومبنى إداري Íساحة 500

مرت مربع.

القدرة اإلنتاجية اليومية ؛

- 30 طن س�د سائل

- 50 طن بودرة س�د

 يتم الحصول عىل الشيتوزان عن طريق نزع مادة تسمى الكيت¸ ، والتي تشكل

 الهيكل العظمي ملفصليات األرجل مثل الرسطانات والروبيان والكركند والحرشات

، وهي يف شكل صالح لألكل. ال يرتك أي بقايا.

 باإلضافة إىل إظهار نشاط مضاد للميكروبات عىل البكت�يا والف�وسات والفطريات

 ، فقد ثبت يف العديد من املنشورات العلمية أنه ³نع تطور مسببات أمراض الرتبة

واألوراق يف العديد من املنتجات الزراعية ويزيد من آلية املقاومة يف النباتات.

 يتم استخدامه عىل نطاق واسع يوًما بعد يوم من أجل منع و / أو تقليل تطور

العمر وإطالة  الزراعية  املنتجات  يف  األخرى  واآلفات  األمراض  ومسببات   العفن 

االفرتايض للمنتجات.

الشيتوزان البحث والتطوير

إنتاج

مبتكرة منتجات 



 إج�يل النيرتوج¸

 نرتات نيرتوج¸

 أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

13

13

46

كيف يتم تطبيقه؟

ورقة الشجر نظام الري بالتنقيط

400 - 300 جرام / 100  لرت ماء

لجميع النباتات ؛
6-4 كجم

لجميع النباتات ؛

من الرتبة

25 - 20 كجم

لجميع النباتات ؛

التعبئة والتغليف

13.0.46

ملاذا نستخدم نرتات البوتاسيوم؟

• يحتوي عىل كمية عالية من البوتاسيوم. الحبوب والفواكه كب�ة وممتلئة وثابتة ؛ يجعل األلوان تنبض بالحياة.

• يزيد من القيمة الغذائية للمنتج (سكر ، بروت¸ ، مواد منكهة ، فيتامينات).

• يقلل تساقط الفاكهة. يزيد من مقاومة ظروف النمو املعاكسة والسكن واألمراض.

•  تنخفض القيمة السوقية بسبب جودة املنتج يف النباتات التي ال تستطيع الحصول عىل ما يكفي من البوتاسيوم. يضمن النيرتوج¸ يف تركيبته

استمرار األنشطة النباتية بعد فرتة اإلزهار ، م� يضمن استمرار تكوين الفاكهة وتطورها.

• ³كن استخدامه بأمان يف جميع النباتات حيث أنه ال يحتوي عىل الصوديوم والكلور واملعادن الثقيلة.

• ³كن خلطها مع جميع األسمدة واملبيدات التي تذوب يف املاء.

• ال ينبغي خلطه Íركبات الكالسيوم.

نرتات البوتاسيوم

25 كغ

محتوى مضمون w/w% 

3 w w w. k i t i n s an . c om

نقية ة  سمد أ



محتوى مضمون
أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

w/w% 

50

كيف يتم تطبيقه؟

من األوراق نظام الري بالتنقيط

300 - 250  جرام / 100 لرت ماء

لجميع النباتات ؛
4 - 3 كجم

لجميع النباتات ؛

من الرتبة

20 - 25 كجم

لجميع النباتات ؛

التعبئة والتغليف

ملاذا نستخدم نرتات البوتاسيوم؟

• إنه الس�د الذي يحتوي عىل أعىل نسبة بوتاسيوم.

• إنه عنرص غذاá مثايل بشكل خاص لض�ن النضج الرسيع للنباتات التي £ تكمل تطورها.

•  يزيد من تكوين الرباعم واالستح�م ، وäاسك الفاكهة وجودة الفاكهة (السكريات ، والربوتينات ، والفيتامينات ، واألح�ض العضوية ، وعوامل

النكهة ، وما إىل ذلك) يف الخضار وأشجار الفاكهة.

• ³نح النبات مقاومة لظروف النمو واألمراض املعاكسة.

• إنه يضمن أن املنتج كب� وممتلئ وصلب ولونه زاهي.

  0.0.50

كربيتات البوتاسيوم

25 كغ

نقية ة  سمد أ



محتوى مضمون

إج�يل النيرتوج¸

نرتات األمونيوم

قابل للذوبان يف املاء أكسيد الفسفوربينتا

w/w% 

12

12

61

كيف يتم تطبيقه؟

ورقة الشجر التطبيق يف نظام الري بالتنقيط

300 - 250 جرام / 100 لرت ماء

لجميع النباتات ؛

4 - 1 كجم

لجميع النباتات ؛

التعبئة والتغليف

ملاذا استخدام PAM (مونو أمونيوم فوسفات)؟

◦ إنه الس�د الذي يحتوي عىل أعىل نسبة من الفوسفور.

◦ يحتوي عىل النيرتوج¸ والفوسفور.

◦ يخلق منتًجا كب�ًا وكامًال.

◦ عند تطبيقه يف مراحل التطور األوىل للنبات ، فإنه يرسع من æو الجذور ويخلق نظاًما جذريًا قويًا. يزيد من مقاومة الجفاف واألمراض.

◦  يوفر زيادة الغلة عن طريق تشجيع الحراثة يف الحبوب. عند استخدامه قبل الزراعة ، فإنه يشجع عىل زيادة النمو القوي واملتزامن ، ويزيد الحبوب

والفاكهة.

◦ يوفر التبك� يف الحصاد من خالل ترسيع التنمية التوليدية والنضج.

◦ عندما ال تستطيع النباتات الحصول عىل ما يكفي من الفوسفور ، فإنها تبطئ æوها فوق األرض وترسع æو الجذور.

12.61.0

فوسفات األمونيوم األحادي

52 كغ

5

نقية ة  سمد أ



محتوى مضمون

قابل للذوبان يف املاء أكسيد الفسفوربينتا

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

w/w% 

52

34

?DEILPPA TI SI WOH

ورقة الشجر التطبيق يف نظام الري بالتنقيط

500 - 300 جرام / 100 لرت ماء

لجميع النباتات ؛

4 -1 كجم

لجميع النباتات ؛

ملاذا يتم استخدام PKM (أحادي فوسفات البوتاسيوم)؟

◦ وهو أغنى س�د بالفوسفور والبوتاسيوم.

◦ يعطي نتائج ممتازة خاصة يف النباتات التي تحتوي عىل النيرتوج¸ والتي تعاè من مشاكل يف االحتفاظ بالفاكهة.

◦ يوفر تغذية متوازنة من خالل تلبية احتياجات الفوسفور والبوتاسيوم للنبات.

◦ عند استخدامه قبل الزراعة ، فإنه يشجع عىل النمو القوي واملتزامن ، ويزيد الحبوب والفاكهة.

◦ يصنع منتًجا عايل الجودة (سكريات ، بروتينات ، فيتامينات ، أح�ض عضوية ، عوامل مالحة ، إلخ).

◦  يوازن PKM ، الذي يُعطى مع الري بالتنقيط ، قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه املخصبة املستخدمة حول 5.4 ويسهل امتصاص العنارص الغذائية من قبل

النبات.

التعبئة والتغليف

52 كغ

0.52.34

فوسفات البوتاسيوم أحادي

6

نقية ة  سمد أ



محتوى مضمون

إج�يل النيرتوج¸

نيرتوج¸ اليوري)

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

w/w% 

17

17

44

كيف يتم تطبيقه؟

ورقة الشجر التطبيق يف نظام الري بالتنقيط

400 - 200 جرام / 100 لرت ماء

لجميع النباتات ؛

1 - 4 كجم

لجميع النباتات ؛

ملاذا نستخدم فوسفات اليوريا؟

◦ إنه س�د قائم عىل الفوسفور قابل للذوبان äاًما يف املاء.

◦ إنه حاميض.

◦ يساعد النبات عىل أخذ العنارص األخرى التي ال ³كن تناولها عن طريق خفض الرقم الهيدروجيني يف منطقة الجذر.

◦ إنه مصدر قوي للفوسفور.

17.44.0

فوسفات اليوريا

التعبئة والتغليف

25 كغ

7
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محتوى مضمون

أكسيد املغنيسيوم القابل للذوبان يف املاء :

ثالí أكسيد الكربيت القابل للذوبان يف املاء :

w/w% 

16

32

ملاذا نستخدم كربيتات املغنيسيوم؟

◦ إنه الس�د الذي يحتوي عىل أعىل محتوى من املغنيسيوم.

◦ إنه مصدر غذاء مثايل للنباتات التي تحتاج إىل املغنيسيوم. ومع ذلك ، فإنه يحتوي عىل كمية عالية من الكربيت.

◦  املغنيسيوم هو املكون الرئييس للون األخرض (الكلوروفيل) يف النباتات ، ويشجع النبات عىل االستفادة القصوى من أشعة الشمس ويوفر تكوين أوراق

 خرضاء صحية وداكنة. يف هذا الجانب؛ إنه عنرص غذاá نباñ له تأث� حاسم عىل قوة التمثيل الضوá للنبات ، وقدرته عىل تراكم املادة الجافة ، ويف

النهاية عىل املحصول والجودة.

◦  النباتات التي ال تحصل عىل كمية كافية من املغنيسيوم ال تنتج ما يكفي من الكلوروفيل ويختفي اللون األخرض يف النبات تدريجياً. يف هذه الحالة ،

تختفي القدرة عىل التمثيل الضوá ، ويتوقف æو وتطور النبات.

كربيتات املاغنيسيوم

كيف يتم تطبيقه؟

ورقة الشجر التطبيق يف نظام الري بالتنقيط

400 - 200 جرام / 100 لرت ماء

لجميع النباتات ؛

3 - 5 كجم

لجميع النباتات ؛

بالنسبة للرتبة

25 - 15 كجم

لجميع النباتات ؛

التعبئة والتغليف

25 كجم

نقية ة  سمد أ



كيف يتم تطبيقه؟

ورقة الشجر التطبيق يف نظام الري بالتنقيط

400 - 200 جرام / 100 لرت ماء

لجميع النباتات ؛

3 - 5 كجم

لجميع النباتات ؛

بالنسبة للرتبة

25 - 15 كجم

لجميع النباتات ؛

محتوى مضمون

إج�يل النيرتوج¸

نرتات نيرتوج¸

أكسيد املغنيسيوم القابل للذوبان يف املاء:

w/w% 

11

11

15

التعبئة والتغليف

ملاذا نستخدم نرتات املغنيسيوم؟

◦ يحتوي عىل النيرتوج¸ واملغنيسيوم العايل يف تركيبته.

◦  املغنيسيوم هو املكون الرئييس للون األخرض (الكلوروفيل) يف النبات ويزيد من فعالية التمثيل الضوá من خالل تشجيع النبات عىل االستفادة القصوى

من أشعة الشمس.

◦  مع هذه امليزة ، يكون لها تأث� حاسم عىل اإلنتاجية والجودة. من خالل العمل بالرشاكة مع النيرتوج¸ ، فإنه ينشط النباتات التي تظهر ضعف النمو يف

وقت قص�.

◦ يقوي النمو والتطور عن طريق خلق زيادة يف املادة الجافة يف النبات. يسمح للنبات بالنمو يف االرتفاع ، و³نع النمو املتوقف.

◦ إنه يرسع من تطور الفروع واألوراق والرباعم. ³نع تساقط األوراق والفاكهة.

◦  النباتات التي ال تحصل عىل كمية كافية من املغنيسيوم ال تنتج ما يكفي من الكلوروفيل ويختفي اللون األخرض يف النبات تدريجياً. نتيجة لذلك ، تختفي

قدرة التمثيل الضوá وتوقف النمو والتطور.

◦ ك� يزيد املغنيسيوم من كفاءة استخدام املياه للنبات ويطيل من فرتة مقاومة الجفاف.

نرتات املاغنسيوم

GK 52

نقية ة  سمد أ



محتوى مضمون

أكسيد الزنك القابل للذوبان يف املاء

التعبئة والتغليف

w/w% 

22

كيف يتم تطبيقه؟

ورقة الشجر التطبيق يف نظام الري بالتنقيط

400 - 200 جرام / 100 لرت ماء

لجميع النباتات ؛

5 - 3 كجم

لجميع النباتات ؛

بالنسبة للرتبة

25 - 15 كجم

لجميع النباتات ؛

ملاذا يستخدم الزنك؟

◦ إنه مصدر رسيع املفعول للزنك.

◦ ³نع تقزم النباتات ويزيد من ارتفاع النبات وسمك الساق.

◦ إنه يرسع من الحراثة والتأصيل يف الحبوب ، وتطور الساق والفروع يف الخرضوات واألشجار املثمرة.

◦ ³نع اصفرار األوراق والتساقط واالنك�ش املبكر.

◦ يزيد من عدد الرباعم والث�ر املوجودة يف أشجار الفاكهة ، و³نع تشوه الث�ر.

◦  عىل الرغم من أن متطلبات الزنك للنباتات أقل من العنارص الغذائية األخرى ؛ إذا كان هناك نقص يف الزنك يف الرتبة ، فإن املحصول سيكون منخفًضا حتى

لو كانت جميع العنارص الغذائية األخرى موجودة بكميات كافية.

ñكربيتات الزنك هيبتاهيدرا

زنك كربيتات

25 كجم

01
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ملاذا تستخدم ؟

◦ وهو مصدر للنيرتوج¸ عىل شكل أمونيوم.

◦ إنه مصدر غذاء قيم للرتبة حيث يتم الكشف عن نقص النيرتوج¸.

◦ تُفقد األسمدة النيرتوجينية املحتوية عىل النرتات يف املناطق املشبعة باملاء من خالل نزع النرتوج¸ (التحويل من 3ON إىل 2N الحر).

◦ بسبب هذه القيود املفروضة عىل أسمدة النرتات ، ³كن استخدام كربيتات األمونيوم يف جميع أنواع الرتبة.

محتوى مضمون

نيرتوج¸ أمونيا

w/w% 

21

التعبئة والتغليف

كربيتات االمونيوم

50 كجم

11 m o c . n a s n i t i k . w w w
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ملاذا نستخدم اليوريا؟

◦  اليوريا هي نوع س�د يحتوي عىل أعىل نسبة نيرتوج¸ بنسبة 64٪ نيرتوج¸. إنه أبيض اللون وعديم الرائحة ، وله بنية حبيبية أو حبيبية. ³كن استخدام

اليوريا يف جميع املصانع طوال فرتة اإلنتاج.

◦ عندما يتم إلقاء اليوريا يف الرتبة ، يتم تكس�ها بواسطة بكت�يا اليوريا املوجودة يف الرتبة وتتغ� شكلها وتصبح مفيدة.

◦  اليوريا لها تأث� يف تكوين الطول وتقوية الجذور يف النباتات. ك� أنه يؤثر عىل æو الفاكهة والحبوب. بالنظر إىل هذه امليزات ، ³كن استخدامه بسهولة

يف جميع أنواع النباتات ، وخاصة الحبوب والذرة.

◦  من خالل تشجيع تكوين األجزاء الخرضاء ، فإنه يسمح للنبات باالستفادة من الشمس. وبالتايل ، فإنه يسبب زيادة يف اإلنتاجية.

◦ عندما يتم إعطاء كمية أقل ، يتباطأ æو النبات ، وينخفض   غلة الحبوب والفاكهة. ال ينبغي إعطاء اليوريا بالقرب من البذور والجذور.

◦  ³كن استخدامه مع الزراعة يف الخريف وكأعىل الس�د يف الربيع. عندما تستخدم كس�د علوي ؛ نظرًا ألنه سيكون هناك فقدان للنيرتوج¸ يف اليوريا

املتبقية عىل سطح الرتبة ، يجب دفنها تحت الرتبة مع الحرث الخفيف.

محتوى مضمون

نيرتوج¸ اليوريا

w/w% 

46

التعبئة والتغليف

اليوريا

50 كجم

21s l i o s  e l i t r e f  , s t c u d or p  lu f r e wop
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التعبئة والتغليف

50 كجم

ملاذا استخدام س�د الرتبة الكيمياá؟

◦ إنه مهم جًدا لنمو جذر النبات.

◦ ك� أنه فعال يف تكوين البذور والث�ر يف النبات.

◦  من خالل تعزيز æو جذر النبات بشكل نشط ، فإنه يجعل النبات أك¢ مقاومة

للكائنات التي تنقلها الرتبة واملسببة لألمراض.

◦ يزيد من كفاءة استخدام املياه لجعل املحاصيل أك¢ مرونة ومقاومة للجفاف.

األسمدة السفلية الكيميائية

ئية لكيميا ا لسفلية  ا ة  ألسمد ا

31 m o c . n a s n i t i k . w w w

الصيغ

15.15.15 + (15 SO3) + 1 Zn

نيرتوج¸ األمونيا
نيرتوج¸ اليوريا

% 6
% 9

% 15

%  13

نرتوج¸

ذوبان aيف املاء
الفوسفور
 خ�يس أكسيد

ذوبان aيف املاء
الفوسفور
 خ�يس أكسيد

%  15 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

%  1 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

%  15 أمونيوم محايد
سيرتات و
ذوبان يف املاء
خ�يس أكسيد الفوسفور

20.20.0 + (25 SO3)

نيرتوج¸ األمونيا
نيرتوج¸ اليوريا

% 18,5
% 1,5

نيرتوج¸ األمونيا
نيرتوج¸ اليوريا

% 6
% 9

% 20

%  19

نرتوج¸

%  25 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

%  20 أمونيوم محايد
سيرتات و
ذوبان يف املاء
خ�يس أكسيد الفوسفور

15.15.15 

% 15

%  15

نرتوج¸

ذوبان aيف املاء
الفوسفور
 خ�يس أكسيد

%  15 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

%  14 ذوبان يف املاء
خ�يس أكسيد الفوسفور

13.24.12+(10 SO3)+ME

نيرتوج¸ األمونيا
نيرتوج¸ اليوريا

% 8
% 5

% 13

%  22

نرتوج¸

فوسفور قابل للذوبان يف املاء
خامس أكسيد

% 12 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

%  10 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

%  1 إج�يل الزنك

%  1 إج�يل الحديد

%  24 أمونيوم محايد
السيرتات والذوبان يف املاء
خ�يس أكسيد الفوسفور

s l i o s  e l i t r e f  , s t c u d or p  lu f r e wop



التعبئة والتغليف

50 كجم

األسمدة السفلية العضوية

ملاذا نستخدم س�د الرتبة العضوي املعدè؟

◦ إنه يحسن جودة الرتبة بشكل كب� ، وكذلك يحسن هيكلها.

◦ يزيد من معدل املادة العضوية يف الرتبة ويحافظ عىل حياة النبات.

◦ يساعد النبات عىل أن يؤù ñاره من خالل إحيائه.

◦  باإلضافة إىل ذلك ، فإنه يجلب أيًضا تطوير الجذور والتهوية. يوفر مساحة عمل

مريحة للجذور والدرنات واألعمدة يف الرتبة املنتفخة.

41

الصيغ

ئية لكيميا ا لسفلية  ا ة  ألسمد ا

6.16.6+(6SO3)+ME

% 10 املواد العضوية

% 6 نرتوج¸

% 16 مجموع الفوسفور
خامس أكسيد

% 6
ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 6 ذوبان يف املاء
كربيت
ثالث أكسيد

% 6 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

% 5

% 20

6 - 8

املجموع
(هيوميك + فولفيك)
الرطوبة القصوىحامض

الرقم الهيدروجيني

% 6 نيرتوج¸ األمونيوم

25.5.5 + (5 SO3) 

% 25 نرتوج¸

% 5 مجموع الفوسفور
خامس أكسيد

% 5 ذوبان يف املاء
الفوسفور
خامس أكسيد

% 5 ذوبان يف املاء
كربيت
ثالث أكسيد

% 5 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

% 5

6 - 8

املجموع
(هيوميك + فولفيك)
حامض

% 5 املجموع
(هيوميك + فولفيك)
حامض

الرقم الهيدروجيني

% 2 نيرتوج¸ األمونيوم

% 8 نيرتوج¸ األمونيوم
% 23

% 5
نيرتوج¸ اليوريا25 %

8.21.0 + (5 SO3)

املواد العضوية15 %

% 10 املواد العضوية

% 8 نرتوج¸

مجموع الفوسفور21 %
خامس أكسيد

% 9 ذوبان يف املاء
الفوسفور
خامس أكسيد % 5 ءاملا يف نابوذ

مويساتوبلا
) ديسكأ

30.0.0 + (15 SO3) 

% 30 نرتوج¸

% 5 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

% 5 ذوبان يف املاء
كربيت
ثالث أكسيد

% 5

6 - 8

املجموع
(هيوميك + فولفيك)
حامض
الرقم الهيدروجيني

نيرتوج¸ األمونيوم
نيرتوج¸ اليوريا

% 10 املواد العضوية

% 21

21.0.0 + (5 SO3)

% 21 نرتوج¸

% 5 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

% 5 ذوبان يف املاء
كربيت
ثالث أكسيد

% 20

5 - 7

الرطوبة القصوى

الرقم الهيدروجيني

نيرتوج¸ اليوريا

% 10 5 %املواد العضوية إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

% 5 ذوبان يف املاء
كربيت
ثالث أكسيد

Çotanak 15.5.5

% 20 املواد العضوية

% 15 نيجورتن

% 5 مجموع الفوسفور
 خ�يس أكسيد

% 4 ذوبان يف املاء
الفوسفور
خ�يس أكسيد

% 5 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 3 املجموع
الج� الحي

% 2 املجموع
أكسيد املغنيسيوم

% 0.1 ذوبان يف املاء
البورون

% 0.1 إج�يل الزنك
% 0.1 إج�يل الزنك

% 0.3 إج�يل الزنك

% 5 املجموع

(هيوميك + فولفيك)

حامض
% 20 الرطوبة القصوى

6 - 8 الرقم الهيدروجيني

% 2 نيرتوج¸ األمونيوم
% 13 نيرتوج¸ اليوريا

11.11.11 
+ (11 SO3) + ME 

% 10 املواد العضوية

% 11 نرتوج¸

% 11 مجموع الفوسفور
خامس أكسيد

% 8 ذوبان يف املاء
الفوسفور
خامس أكسيد

% 11 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 11 إج�يل الكربيت
ثالث أكسيد

% 5 املجموع
(هيوميك + فولفيك)
حامض

% 0.3 إج�يل الزنك

% 20 الرطوبة القصوى

% 20 الرطوبة القصوى

6 - 8 الرقم الهيدروجيني

6 - 8 الرقم الهيدروجيني

% 7 نيرتوج¸ األمونيوم

% 4 نيرتوج¸ اليوريا



تركيبات

- 15 - 30 - 15 + ME

- 16 - 8 - 24 + ME

- 18 - 18 - 18 + ME

- 20 - 20 - 20 + ME

- 20 - 10 - 20 + ME

- 19 - 19 - 19 + ME

- 12 - 12 - 36 + ME

التعبئة والتغليف

ملاذا يجب علينا استخدام سلسلة األداء؟

◦ يتم إنتاج السلسلة من مكونات عالية الجودة ونقية للغاية.
◦ تحتوي جميع الرتكيبات عىل عنارص دقيقة.
◦  العنارص الدقيقة مخلبية بـإدتا
◦ بفضل املواد الخاصة املستخدمة فيه ، فإنه يوفر كمية أفضل من األسمدة.
◦ بفضل مقاومة التكتل املوجودة فيه ، يتم منع تصلب الس�د.
◦ إنه قابل للذوبان äاًما يف املاء و³كن أن يأخذه النبات äاًما.
◦ ال يحتوي عىل الكلور ، الصوديوم واملعادن الثقيلة.
◦ ³كن استخدامه بسهولة يف الرتبة ذات األس الهيدروجيني املرتفع.

 لقد أصبح أقوى بفضل املواد الخاصة يف سلسلة األداء من الجيل الجديد املنتجة من مواد خام عالية الجودة. من السهل جًدا أخذ املغذيات الكب�ة

 والصغ�ة ونقلها يف سلسلة األداء. إنها سلسلة قابلة للذوبان يف املاء بنسبة 100٪ وال ترتك أي بقايا. ال يسبب مشاكل انسداد يف أنظمة الري بالتنقيط

 والرش ، وبالتايل يزيد من عمر أنظمة الري. نظرًا لعدم احتوائه عىل معادن ثقيلة ، فإنه ال يتسبب يف تراكم األمالح يف أنظمة الري ، وبهذه الطريقة

يتم استخدام سلسلة األداء يف جميع مراحل تطوير املصنع. ال يحدث التلقيح والتكتل بسبب استخدام التكتل يف سلسلة األداء.

25 كجم

سلســلة

51 m o c . n a s n i t i k . w w w
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سلســلة

نوع املنتج فرتة التنفيذ نظام الري بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات

التفاح ، اللؤلؤة إلخ. الربقوق والرمان

الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

كفالة

الفستق والبندق

زيتون

موز

كيوي ، ت¸.

فلفل ط�طم

خيار، باذنجان

البطيخ الرامي

أقطع األزهار

عدس

èالفول السودا

القطن ، عباد الشمس ، الذرة ، الكانوال إلخ.

بنجر السكر والتبغ

شتالت الفاكهة

الحبوب

مساحة خرضاء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-70 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

250 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

-

-

-

-

5-2 كجم / 1000 م 2

-

-

كل� دعت الحاجة

بعد التدفق

بعد التدفق

بعد تشكيل الورقة األوىل

مبارشة بعد التدفق

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

كل� دعت الحاجة

خالل فرتة التآخي

يتم تطبيقه 3-2 مرات حسب الحاجة.

16 - 8 - 24 + ME 15 - 30 - 15 + ME 18 - 18 - 18 + ME 20 - 10 - 20 + ME 20 - 20 - 20 + ME 19 - 19 - 19 + ME

% 6,7
% 9,3

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا
% 7
% 8

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا

% 16

% 8

نرتوج¸

ذوبان يف املاء
خ�يس أكسيد الفوسفور

% 24

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

%15

% 30

نرتوج¸

áاملحلول املا
خ�يس أكسيد الفوسفور

% 15

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 5,6
% 12,4

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا

%18

% 18

نرتوج¸

áاملحلول املا
خ�يس أكسيد الفوسفور

% 18

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 5,2
% 14,8

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا

% 20

% 10

نرتوج¸

áاملحلول املا
خ�يس أكسيد الفوسفور

% 20

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 3,9
% 16,1

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا

% 20

% 20

نرتوج¸

áاملحلول املا
خ�يس أكسيد الفوسفور

% 20

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 5
% 14

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا

%19

% 19

نرتوج¸

áاملحلول املا
خ�يس أكسيد الفوسفور

% 19

%0,02

20,0%

40,0%

20,0%

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

مالحظة:

الصيغ
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تركيبات

- 15 - 30 - 15 + ME

- 16 - 8 - 24 + ME

- 18 - 18 - 18 + ME

- 20 - 20 - 20 + ME

- 20 - 10 - 20 + ME

- 11 - 0 - 40 + ME

- 30 - 10 -10 + ME

- 13 - 40 - 13 + ME

التعبئة والتغليف

ملاذا يجب استخدامه؟

◦ يتم إنتاج السلسلة من مواد خام عالية الجودة ونقية للغاية.
◦ تحتوي جميع الرتكيبات عىل عنارص دقيقة.
◦  العنارص الدقيقة مخلبية بـإدتا
◦ بفضل املواد الخاصة املستخدمة فيه ، فإنه يوفر كمية أفضل من األسمدة.
◦ بفضل منع التكتل املوجود فيه ، يتم منع تصلب الس�د.
◦ إنه قابل للذوبان äاًما يف املاء و³كن أن يأخذه النبات äاًما.
◦ ال يحتوي عىل الكلور والصوديوم واملعادن الثقيلة.
◦ ³كن استخدامه بسهولة يف الرتبة ذات األس الهيدروجيني املرتفع.

 لقد أصبح أقوى بفضل املواد الخاصة يف الجيل الجديد من سلسلة noitceleS املنتجة من مواد خام عالية الجودة. من السهل جًدا أخذ العنارص الغذائية

 الكب�ة والصغرى ونقلها يف سلسلة noitceleS. إنها سلسلة قابلة للذوبان يف املاء بنسبة 001٪ وال ترتك أي بقايا. ال يسبب مشاكل انسداد يف أنظمة الري

 بالتنقيط والرش ، وبالتايل يزيد من عمر أنظمة الري. Íا أنه ال يحتوي عىل معادن ثقيلة ، فإنه ال يسبب تراكم األمالح يف أنظمة الري. بهذه الطريقة ،

تستخدم seireSeS النبات يف جميع مراحل التطوير. ال يحدث التلقيح والتكتل بسبب استخدام مضاد التكتل يف سلسلة التحديد.

N P K رة  د لبو ا ة  ألسمد ا

سلســلة

25 كجم

71 m o c . n a s n i t i k . w w ws l i o s  e l i t r e f  , s t c u d or p  lu f r e wop



16 - 8 - 24 + ME 15 - 30 - 15 + ME 18 - 18 - 18 + ME 20 - 10 - 20 + ME 20 - 20 - 20 + ME 11 - 0 - 40 + ME

% 6,5
% 6,5
% 3

نيرتوج¸ األمونيوم
نرتات نيرتوج¸
نيرتوج¸ اليوريا

% 7,4
% 4,2
% 3,4

نيرتوج¸ األمونيوم
نرتات نيرتوج¸
نيرتوج¸ اليوريا

% 16

% 8

نرتوج¸

ذوبان يف املاء
خ�يس أكسيد الفوسفور

% 24

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%15

% 30

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 15 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 6,4
% 5
% 6,6

نيرتوج¸ األمونيوم
نرتات نيرتوج¸
نيرتوج¸ اليوريا

%18

% 18

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 18 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 5,9
% 5,6
%8,5

نيرتوج¸ األمونيوم
نرتات نيرتوج¸
نيرتوج¸ اليوريا

% 20

% 10

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 20 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 3,9
% 5,6
% 10,5

نيرتوج¸ األمونيوم
نرتات نيرتوج¸
نيرتوج¸ اليوريا

%20

% 20

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 20 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 3,5
% 7,5

موينومألا نيجورتين
نيجورتين تارتن

%11 نرتوج¸

% 40 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

13 - 40 - 13 + ME 30 - 10 - 10 + ME

% 8,3
% 4,7

موينومألا نيجورتين
نيجورتين تارتن

%13

% 40

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 13 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

% 4,5
% 2,5
% 23

نيرتوج¸ األمونيوم
نرتات نيرتوج¸
نيرتوج¸ اليوريا

%30 نرتوج¸

% 10 ذوبان يف املاء
أكسيد البوتاسيوم

مالحظة:

% 10 ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

%0,02

%0,02

%0,04

%0,002

%0,03

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02

%0,02

%0,04

%0,04

%0,004

%0,06

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

سلســلة

الصيغ

نوع املنتج فرتة التنفيذ نظام الري بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات

التفاح ، اللؤلؤة إلخ. الربقوق والرمان

الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

كفالة

الفستق والبندق

زيتون

موز

كيوي ، ت¸.

فلفل ط�طم

خيار، باذنجان

البطيخ الرامي

أقطع األزهار

عدس

èالفول السودا

القطن ، عباد الشمس ، الذرة ، الكانوال إلخ.

بنجر السكر والتبغ

شتالت الفاكهة

الحبوب

مساحة خرضاء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-70 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

250 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

-

-

-

-

5-2 كجم / 1000 م 2

-

-

كل� دعت الحاجة

بعد التدفق

بعد التدفق

بعد تشكيل الورقة األوىل

مبارشة بعد التدفق

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

كل� دعت الحاجة

خالل فرتة التآخي

يتم تطبيقه 3-2 مرات حسب الحاجة.



تركيبات

- 10 - 52 - 10 

- 33 - 5 - 0 + 11 (S) + ME

- 20 - 20 - 20 + ME

- 18 - 18 - 18 + ME

- 3 - 37 - 37  + ME

- 10 - 10 - 40  + ME

التعبئة والتغليف

ملاذا يجب استخدامه؟

◦ يتم إنتاج السلسلة من مواد خام عالية الجودة ونقية للغاية.
◦ تحتوي جميع الرتكيبات عىل عنارص دقيقة.
◦  العنارص الدقيقة مخلبية بـإدتا
◦ بفضل املواد الخاصة املستخدمة فيه ، فإنه يوفر كمية أفضل من األسمدة.
◦ بفضل منع التكتل املوجود فيه ، يتم منع تصلب الس�د.
◦ إنه قابل للذوبان äاًما يف املاء و³كن أن يأخذه النبات äاًما.
◦ ال يحتوي عىل الكلور والصوديوم واملعادن الثقيلة.
◦ ³كن استخدامه بسهولة يف الرتبة ذات األس الهيدروجيني املرتفع.

 لقد أصبح أقوى بفضل املواد الخاصة يف الجيل الجديد من سلسلة  Strongmix املنتجة من مواد خام عالية الجودة. من السهل جًدا أخذ ونقل

 العنارص الغذائية الكب�ة والصغرى يف سلسلة  Strongmix. إنها سلسلة قابلة للذوبان يف املاء بنسبة 001٪ وال ترتك أي بقايا. ال يسبب مشاكل انسداد

 يف أنظمة الري بالتنقيط والرش ، وبالتايل يزيد من عمر أنظمة الري. Íا أنه ال يحتوي عىل معادن ثقيلة ، فإنه ال يسبب تراكم األمالح يف أنظمة الري.

 بهذه الطريقة ، يتم استخدام سلسلة  Strongmix يف جميع مراحل تطوير املصنع. ال يحدث التلقيح والتكتل بسبب استخدام مضادات التكتل يف

.Strongmix سلسلة

25 كغ

سلســلة

N P K رة  د لبو ا ة  ألسمد ا



10 - 52 - 10 33 - 5 - 0 + 11 (S) + ME 18 - 18 - 18 + ME 3 - 37 - 37  + ME 20 - 20 - 20 + ME 10 - 10 - 40 + ME

% 10 نيرتوج¸ األمونيوم %10,5

% 22,5 

نيرتوج¸ األمونيوم

  نيرتوج¸ اليوريا

% 10

% 52

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 10 ذوبان يف املاء

أكسيد البوتاسيوم

%33

% 5

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 11

%0,01

%0,009

%0,03

%0,01

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء
الكربيت

% 

% 

نيرتوج¸ األمونيوم

  نيرتوج¸ اليوريا

%18

% 18

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 18

%0,02

%0,02

%0,02

%0,02

%0,002

%0,04

ذوبان يف املاء

أكسيد البوتاسيوم

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

% 3 نيجورتين تارتن

% 3

% 37

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 37

%0,02

%0,02

%0,02

%0,02

%0,002

%0,04

ذوبان يف املاء

أكسيد البوتاسيوم

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

% 

% 

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا

% 20

% 20

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 20

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء

أكسيد البوتاسيوم

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

% 5

% 14

نيرتوج¸ األمونيوم

نيرتوج¸ اليوريا

%19

% 19

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 19

%0,02

%0,02

%0,04

%0,02

%0,002

%0,03

ذوبان يف املاء

أكسيد البوتاسيوم

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

مالحظة

Formulations

ذوبان يف املاء
البورون (م)
ذوبان يف املاء
النحاس (نحاس)
áاملحلول املا
 الحديد
ذوبان يف املاء
املنغنيز
áاملحلول املا
املوليبدينوم
ذوبان يف املاء
الزنك

نوع املنتج فرتة التنفيذ نظام الري بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات

التفاح ، اللؤلؤة إلخ. الربقوق والرمان

الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

كفالة

الفستق والبندق

زيتون

موز

كيوي ، ت¸.

فلفل ط�طم

خيار، باذنجان

البطيخ الرامي

أقطع األزهار

عدس

èالفول السودا

القطن ، عباد الشمس ، الذرة ، الكانوال إلخ.

بنجر السكر والتبغ

شتالت الفاكهة

الحبوب

مساحة خرضاء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-50 جرام / 100 لرت ماء

100-70 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

150-100 جرام / 100 لرت ماء

200-150 جرام / 100 لرت ماء

250 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

5-2 كجم / 1000 م 2

-

-

-

-

5-2 كجم / 1000 م 2

-

-

كل� دعت الحاجة

بعد التدفق

بعد التدفق

بعد تشكيل الورقة األوىل

مبارشة بعد التدفق

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

كل� دعت الحاجة

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

من اإلصدار األول

كل� دعت الحاجة

خالل فرتة التآخي

يتم تطبيقه 3-2 مرات حسب الحاجة.



الصيغ

- 3 - 37 - 37 + ME

- 10 - 52 - 10 + ME

- 10 - 10 - 40  + ME

التعبئة والتغليف

ملاذا يجب أن نستخدم?

األسمدة الورقية من سلسلة Strongmix  عبارة عن س�د ورقي يحتوي عىل العنارص الغذائية التي تحتاجها النباتات بالشكل الذي ³كنها أن تأخذه.

يستجيب لالحتياجات املختلفة يف فرتات مختلفة من تطور النبات ألنه يحتوي عىل نسب مختلفة من NPK ، وهو أساس املغذيات النباتية.

.EDTA مخلبية بـ Strongmix يتم إثراء الرتكيبات بالعديد من العنارص النزرة التي قد يحتاجها النبات. العنارص النادرة املوجودة يف األسمدة الورقية

 والغرض من اإلخصاب هو نفسه يف التسميد الورقي والرتبة ، ولكن هناك فرتات يكون فيها التسميد الورقي أك¢ فاعلية وفًقا لكمية العنارص الغذائية املطلوبة

ورسعة املغذيات املستخدمة.

تزيد األسمدة الورقية من فعالية أسمدة الرتبة.

يجب أن تكون األسمدة الورقية سببًا للتفضيل خاصة يف الفرتة التي تظهر فيها عجزًا ، ألنها تعمل بشكل أرسع يف تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة.

³كن لعوامل مثل درجة الحموضة يف الرتبة والرطوبة ودرجات الحرارة القصوى أن تجعل من الصعب عىل النبات امتصاص العنارص الغذائية املطبقة.

ال يتأثر اإلخصاب الورقي بهذه العوامل.

³كن أن يأخذها النبات بسهولة.

1 كجم 5 كجم

سلسلة األسمدة الورقية

رقية لو ا ة  ألسمد ا



3 - 37 - 37 + ME

نرتات نيرتوج¸

مالحظة:

10- 10 - 40 + ME 10 - 52 - 10 + ME

% 3

% 3

% 37

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 37 أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

قابل للذوبان يف املاء البورون (م)
نحاس قابل للذوبان يف املاء
حديد قابل للذوبان يف املاء
املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

سلسلة قابلة للذوبان يف املاء

%0,02
%0,02
%0,02

%0,02

%0,04

%0,002

قابل للذوبان يف املاء البورون (م)
نحاس قابل للذوبان يف املاء
حديد قابل للذوبان يف املاء
املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

سلسلة قابلة للذوبان يف املاء

%0,02
%0,02
%0,04

%0,02

%0,03

%0,002

نيرتوج¸ األمونيوم
  نرتات نيرتوج¸

% 3
% 7

% 10

% 10

negortiN

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 40 أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

10 % نيرتوج¸ األمونيوم

% 10

% 52

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 10 أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء
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Formulations

نوع املنتج فرتة التنفيذ أوراق النموذج

حمضيات - زيتون - كرم

تفاح - كم¢ى - خوخ - مشمش - كرز - كرز ورمان ... الخ.

موز - كيوي - ت¸ - ط�طم - فلفل - خيار - باذنجان - قطع ورد

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ بطيخ

القطن - عباد الشمس - الذرة - الكانوال إلخ.

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

• قبل التزه�

• عندما تصل الث�ر إىل الحجم املبع¢

• قبل وبعد التزه�

• قبل التزه�

• خالل فرتة æو الث�ر

• قبل التزه�

• خالل فرتة æو الث�ر

• 6-4 فرتات ورقة

• فرتة تكوين الجذر

•  10 أيام بعد الزراعة

• قبل التزه�

• عندما يصل الطالء 40 - 20 سم

• عندما يصل الطالء 70 - 50  سم

• بعد كل æوذج

• فرتة التجذير

• عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

• يف فرتة اإلخوان والركود

• بعد كل æوذج

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب لرت / يوم

200 - 150 سم مكعب لرت / يوم

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء



الصيغ

- 13 - 40 - 13 + ME

- 30 - 10 - 10 + ME

- 20 - 20 - 20 + ME

التعبئة والتغليف

ملاذا يجب أن نستخدم?

 إن األسمدة الورقية من سلسلة SELECTION هي عبارة عن أسمدة ورقية تحتوي عىل العنارص الغذائية التي تحتاجها النباتات بالشكل الذي ³كنها أن

تتخذه.

يستجيب لالحتياجات املختلفة يف فرتات مختلفة من تطور النبات ألنه يحتوي عىل نسب مختلفة من NPK ، وهو أساس املغذيات النباتية.

.EDTA مخلب بـ SELECTION يتم إثراء الرتكيبات بالعديد من العنارص النزرة التي قد يحتاجها النبات. العنارص النزرة يف األسمدة الورقية

 والغرض من اإلخصاب هو نفسه يف التسميد الورقي والرتبة ، ولكن هناك فرتات يكون فيها التسميد الورقي أك¢ فاعلية وفًقا لكمية العنارص الغذائية املطلوبة

ورسعة املغذيات املستخدمة.

تزيد األسمدة الورقية من فعالية أسمدة الرتبة.

يجب أن تكون األسمدة الورقية سببًا للتفضيل خاصة يف الفرتة التي تظهر فيها عجزًا ، ألنها تعمل بشكل أرسع يف تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة.

³كن لعوامل مثل درجة الحموضة يف الرتبة والرطوبة ودرجات الحرارة القصوى أن تجعل من الصعب عىل النبات امتصاص العنارص الغذائية املطبقة.

ال يتأثر اإلخصاب الورقي بهذه العوامل.

³كن أن يأخذها النبات بسهولة.

1 كجم 5 كجم

سلسلة األسمدة الورقية

رقية لو ا ة  ألسمد ا



13 - 40 - 13 + ME

نيرتوج¸ األمونيوم
  نرتات نيرتوج¸

مالحظة:

30 - 10 - 10 + ME 20 - 20 - 20 + ME

% 8,3
% 4,7

%13

% 40

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 13 أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

قابل للذوبان يف املاء البورون
نحاس قابل للذوبان يف املاء
حديد قابل للذوبان يف املاء
املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02
%0,02
%0,02

%0,04

%0,06

%0,004

قابل للذوبان يف املاء البورون
نحاس قابل للذوبان يف املاء
حديد قابل للذوبان يف املاء
املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02
%0,02
%0,04

%0,02

%0,03

%0,002

نيرتوج¸ األمونيوم
  نرتات نيرتوج¸
  نيرتوج¸ اليوريا

% 4,5
% 2,5
%23

% 30

% 10

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 10 أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

قابل للذوبان يف املاء البورون
نحاس قابل للذوبان يف املاء
حديد قابل للذوبان يف املاء
املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

%0,02
%0,02
%0,04

%0,02

%0,03

%0,002

نيرتوج¸ األمونيوم
  نرتات نيرتوج¸
  نيرتوج¸ اليوريا

% 3,9
% 5,6
%10,5

% 20

% 20

نرتوج¸

ذوبان يف املاء

خ�يس أكسيد الفوسفور

% 20 أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

الصيغ

نوع املنتج فرتة التنفيذ أوراق النموذج

حمضيات - زيتون - كرم

تفاح - كم¢ى - خوخ - مشمش - كرز - كرز ورمان ... الخ.

موز - كيوي - ت¸ - ط�طم - فلفل - خيار - باذنجان - قطع ورد

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ بطيخ

القطن - عباد الشمس - الذرة - الكانوال إلخ.

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

• قبل التزه�

• عندما تصل الث�ر إىل الحجم املبع¢

• قبل وبعد التزه�

• قبل التزه�

• خالل فرتة æو الث�ر

• قبل التزه�

• خالل فرتة æو الث�ر

• 6-4 فرتات ورقة

• فرتة تكوين الجذر

•  10 أيام بعد الزراعة

• قبل التزه�

• عندما يصل الطالء 40 - 20 سم

• عندما يصل الطالء 70 - 50  سم

• بعد كل æوذج

• فرتة التجذير

• عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

• يف فرتة اإلخوان والركود

• بعد كل æوذج

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب لرت / يوم

200 - 150 سم مكعب لرت / يوم

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء



محتوى مضمون w/w% 

نحاس قابل للذوبان يف املاء

قابل للذوبان يف املاء البورون

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

  الزنك القابل للذوبان يف املاء

0,5

1,5

4

4

0,05

4

mix combi عبارة عن مزيج من العنارص الدقيقة الصلبة التي تذوب äاًما وبرسعة يف املاء.

تحتاج النباتات إىل عنارص متناهية الصغر باإلضافة إىل عنارص ماكرو خالل فرتة æوها.

 يف الحاالت التي تكون فيها هذه العنارص غ� كافية ، يكون لها تأث� كب� عىل محصول الفاكهة

وجودتها يف التطبيقات أو التطبيقات.

يحتوي mix combi عىل هذه العنارص بكمية عالية وبطريقة متوازنة وفًقا الحتياجات النبات.

 إنه مخلب بـ EDTA المتصاص أرسع من األوراق والرتبة ، باإلضافة إىل إضافة األح�ض األمينية

mix combi .فعالة ومختلفة mix combiلزيادة فعاليته بشكل أكرب ، وهذا االختالف يجعل 

 عبارة عن مزيج ممتاز وقاá وعالجي للعنارص الدقيقة ³كن أن يظهر تأث�ه حتى عند الجرعات

املنخفضة مع قابلية عالية للذوبان التي تقيض عىل العنارص الدقيقة التي تظهر يف النباتات.

MIX COMBI
مزيج املغذيات الدقيقة

نوع املنتج وقت التطبيق من أجل أوراق الشجر نظام الري بالتنقيط

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

 التفاح ، الكم¢ى ، الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

الرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

 خيار باذنجان ، زهرة مقطعة

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

100 - 40 جرام / 100 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

150 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

التعبئة والتغليف

1 كجم 5 كجم  10 كجم

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6- 4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 20 - 40 سم و50 - 70  سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

رقية لو ا ة  ألسمد ا



BORON
حمض البوريك

محتوى مضمون w/w% 

قابل للذوبان يف املاء البورون 14

◦  Kitinsan Boron هو عنرص دقيق قابل للذوبان äاًما يف املاء ويحتوي عىل نسبة عالية من البورون. بفضل توفرها

العايل ، ³كن نقلها بسهولة إىل املصنع.

◦ يساعد يف تكوين حبوب اللقاح وتوليدها.

◦ يزيد الغلة يف اإلخصاب القادم.

◦ يزيد من نسبة السكر يف الفاكهة.

◦ إنه فعال يف جميع النباتات ذات الكفاءة يف البورون.

◦ من املعروف أن العديد من األمراض يف النباتات تحدث بسبب نقص البورون.

◦ يف حالة ضعف البورون الشديد ، يتأخر تساقط األوراق وتتشكل نقاط æو جائدية.

◦ الرباعم قص�ة ، واألوراق صغ�ة ومشوهة.

◦ ومع ذلك ، ال يظهر داء االخرضار عىل األوراق.

◦ مع Kitinsan Boron ، يتم تلبية حاجة البورون للنباتات يف جميع املراحل.

نوع املنتج وقت التطبيق من أجل أوراق الشجر نظام الري بالتنقيط

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

200 - 150 غرام / 1000 لرت ج

التعبئة والتغليف

1 كجم 5 كجم

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

 التفاح ، الكم¢ى ، الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

الرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

 خيار باذنجان ، زهرة مقطعة

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6- 4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 20 - 40 سم و50 - 70  سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

رقية لو ا ة  ألسمد ا



محتوى مضمون w/w% 

قابل للذوبان يف املاء البورون

الزنك القابل للذوبان يف املاء

8

10

◦ Kitinsan Borzinc هو س�د قابل للذوبان يف املاء يحتوي عىل البورون والزنك

◦ يوفر Kitinsan Borzinc محصوًال متزايًدا ومقاومة للحرارة والباردة ومقاومة للخرضوات والفواكه.

◦ إنه فعال للغاية يف عملية متانة التخزين من خالل توف� فوائد كب�ة يف تطوير وحبوب اللقاح.

◦ بفضلKitinsan Borzinc ، ليست هناك حاجة الستخدام الزنك والبورون بشكل منفصل.

BORZİNC
مغذيات نباتات الزنك والبورون الدقيقة
خليط املكونات

نوع املنتج وقت التطبيق من أجل أوراق الشجر نظام الري بالتنقيط

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

50-40 غ / 100 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

250-200 غرام / 1000 لرت ماء

التعبئة والتغليف

1 كجم 5 كجم

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

 التفاح ، الكم¢ى ، الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض

، الرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

 خيار باذنجان ، زهرة مقطعة

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6 - 4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

رقية لو ا ة  ألسمد ا



MN-FULL 

◦ mn-full س�د قابل للذوبان يف املاء يحتوي عىل نسبة عالية من املنغنيز.

◦ بفضل توفرها العايل ، يأخذها املصنع بسهولة.

.زينجنملا صقن اهببسي يتلا لكاشملا عيمج عنمي

تحتوي عىل كربيتات املنغنيز

محتوى مضمون w/w% 

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء 20

التعبئة والتغليف

1 كجم 5 كجم

نوع املنتج وقت التطبيق من أجل أوراق الشجر نظام الري بالتنقيط

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

70-50 غ / 100 لرت ماء

200-150 غرام / 1000 لرت ج

200-150 غرام / 1000 لرت ج

200-150 جرام / 1000 لرت ماء

200-150 جرام / 1000 لرت ماء

200-150 جرام / 1000 لرت ماء

200-150 جرام / 1000 لرت ماء

150-200 جرام / 1000 لرت ماء

150-200 جرام / 1000 لرت ماء

150-200 جرام / 1000 لرت ماء

150-200 جرام / 1000 لرت ماء

150-200 جرام / 1000 لرت ماء

150-200 جرام / 1000 لرت ماء

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

 التفاح ، الكم¢ى ، الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

الرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

 خيار باذنجان ، زهرة مقطعة

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6 - 4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

رقية لو ا ة  ألسمد ا

يلامجإ ، اينومأ نيجورتين ، ايرويلا نيجورتين :ةيوضع ةدام

(كيفلوف + كيمويه)
ءاملا يف نابوذلل لباق ضمح

تيربك

تيربكلا يلامجإ (SO3) ديسكأ يثالث

�نيجورتينلا (SO3) ديسكأ يثالث



محتوى مضمون w/w% 

الزنك القابل للذوبان يف املاء 15 ◦ يحتوي عىل كمية عالية من الزنك.

◦ إنه مصدر للزنك رسيع املفعول وقابل للذوبان يف املاء.

◦ ³نع تقزم النباتات ويزيد من ارتفاع النبات وسمك الساق.

◦ إنه يرسع من الحراثة والتأصيل يف الحبوب ، وتطور الساق والفروع يف الخرضوات واألشجار املثمرة.

◦ ³نع اصفرار األوراق والتساقط واالنك�ش املبكر.

◦  يزيد من عدد الرباعم والث�ر املوجودة يف أشجار الفاكهة ، و³نع تشوه الث�ر. عىل الرغم من أن

 متطلبات الزنك للنباتات أقل من العنارص الغذائية األخرى ؛ إذا كان هناك نقص يف الزنك يف الرتبة

 ، فإن املحصول سيكون منخفًضا حتى لو كانت جميع العنارص الغذائية األخرى موجودة بكميات

كافية. لذلك ، يؤثر الزنك بشكل مبارش عىل كمية املنتج الذي يتم إزالته من الرتبة.

ZİNC

التعبئة والتغليف

1 كجم 5 كجم

نوع املنتج وقت التطبيق من أجل أوراق الشجر نظام الري بالتنقيط

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

200 - 100 غ / 100 لرت ماء

70 - 50 غ / 100 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 200 جرام / 1000 لرت ماء

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

 التفاح ، الكم¢ى ، الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

الرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

 خيار باذنجان ، زهرة مقطعة

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6 - 4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

رقية لو ا ة  ألسمد ا



K-MOOS 
HUMİE ONE

هيومات البوتاسيوم

◦ إنه مكيف طبيعي للرتبة يحتوي عىل مادة ليونارديت.

◦ يزيد من æو وإنتاجية النبات.

◦ مع استخدامه املنتظم ، فإنه يذيب تصلب الرتبة و³ّكن النبات من الجذور بسهولة أكرب.

◦ ينظم حركة املاء والهواء يف الرتبة ويجعلها متاحة للنبات.

◦  ينظم الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للرتبة و³ّكن النباتات من النمو بشكل أقوى

وأك¢ صحة.

◦ وبالتايل ، فإنه يزيد من الجودة واإلنتاجية ويضمن تخزيًنا أطول بعد الحصاد.

محتوى مضمون w/w% 

مجموع املواد العضوية

مجموع (هيوميك + فولفيك) حمض

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

الرطوبة القصوى

الرقم الهيدروجيني

25

65

10

20

8-10

التعبئة والتغليف

1 كغ 5 كغ  10 كغ

EPYT TCUDORP EMIT NOITACILPPA FAEL EHT ROF NOITAGIRRI PIRD

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

 التفاح ، الكم¢ى ، الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز

الحامض ، الرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

 خيار باذنجان ، زهرة مقطعة

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

100 - 30 جرام / 100 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

250 - 100 جرام / 1000 لرت ماء

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6- 4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 20 - 40 سم و50 - 70  سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

رقية لو ا ة  ألسمد ا





إىل دفيئتك وحقلك
نحن نعمل عىل إضافة الوفرة

يف املختربات املبتكرة يف Kitinsan ، مهندسونا ؛

إنهم يعملون عىل إيجاد الحلول األك¢ فاعلية باستخدام أحدث التقنيات

نولوجيات للمحاصيل الصحية والرتبة الخصبة.

تبدأ الخطوة األوىل لح�ية صحة اإلنسان بصحة الرتبة.



AMINOS

 بفضل األح�ض األمينية الحرة التي يحتوي عليها ، فإنه يضمن اإلخصاب وبالتايل زيادة
املحصول ، ويف نفس الوقت يضمن æو الجذور واإلنبات الرسيع والظهور املنتظم للنبات.

إنه يضمن عدًدا كب�ًا من الفاكهة وجودة املنتج ، ويستخدم أيًضا لتخفيف التوتر.

 
يزيل اإلجهاد الناجم عن مبيدات األعشاب والظروف املناخية املعاكسة يف فرتات الخريف
والشتاء ، ويزيد من تحمل النبات.

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

مجموع املواد العضوية

الكربون العضوي

نيرتوج¸ عضوي

األح�ض األمينية الحرة

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

الرقم الهيدروجيني

25

10

1

10

2

4-6

ñتحتوي عىل حمض أميني أصل نبا

س�د سائل عضوي

ر ملصد ا عضوي  منتج 

وقت التطبيق رى بالتنقيط من ليف

جميع خرضوات البيوت البالستيكية

جميع البستنة النباتية يف الهواء الطلق

 خرضوات شتوية كاملة األوراق (كويل ، كراث ، سبانخ ، خس ، مجعد

، أيسربج ، إلخ.)

البطيخ والبطيخ واليقط¸ إلخ.

مشاتل ونباتات الزينة وما إىل ذلك.

 التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والسفرجل والكرز والكرز الحامض

واللوز والكروم والزيتون والحمضيات وغ�ها يف جميع أشجار الفاكهة.

 جميع املحاصيل الصناعية (الذرة وفول الصويا والتبغ والقطن وزهرة

الشمس وبنجر السكر)

جميع املحاصيل الحقلية (الشع� ، القمح ، الحمص ، العدس ، إلخ.)

1200-1000 سم مكعب / يوم

1200 - 1500 سم مكعب / يوم

1200- 1500 سم مكعب / يوم

1200- 1500سم مكعب / يوم

1200- 1500سم مكعب / يوم

1500- 1750 سم مكعب / يوم

أو

لكل شجرة 100-75 سم مكعب

1500 - 1750 سم مكعب / يوم

——

100 لرت ماء 300-250 سم مكعب

100 لرت ماء 250-300 سم مكعب

100 لرت ماء 350-300 سم مكعب

100 لرت ماء 250-300 سم مكعب

  100 لرت ماء 250-300 سم مكعب

001 لرت ماء 400 - 350 سم مكعب

100 لرت ماء 250-300 سم مكعب

100 لرت ماء 250-300 سم مكعب

يتم تطبيقه بفاصل أسبوع واحد من الزراعة حتى نهاية الحصاد.

يتم تطبيقه يف 3-2 مرات بفاصل 20-15 يوًما من الزراعة.

يتم تطبيقه يف 3-2 مرات بفاصل 30-20 يوًما من الزراعة حتى نهاية الحصاد.

يتم تطبيقه يف 3-2 مرات بفاصل 30-20 يوًما بعد الزراعة.

يتم تطبيقه يف 3-2 مرات بفاصل 20-15 يوًما بعد الزراعة.

 يوىص بثالثة تطبيقات: 1. قبل التربعم والدخول مبارشة. 2. يف تكوين الث�ر. 3.

حتى نهاية موسم الحصاد.

t يتم تطبيقه يف 3-2 مرات مع فواصل 10 يوًما بعد

يصل طول النباتات إىل 15-10 سم.

بعد أن يصل ارتفاع النباتات إىل 15-10 سم

يتم تطبيقه يف مرت¸ بفاصل 20 يوًما.

أيام.

نوع املنتج

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ي  عضو ة  ألسمد ا



 يتم تطبيقه بفاصل أسبوع واحد من الزراعة حتى نهاية

الحصاد.

 يتم تطبيقه يف 3-2 مرات بفاصل20-15 يوًما من

الزراعة.

 يتم تطبيقه يف 3-2 مرات بفاصل 30-20 يوًما من

الزراعة حتى نهاية الحصاد.

 يتم تطبيقه يف 3-2مرات بفاصل 20-15يوًما بعد

الزراعة.

 يتم تطبيقه يف 3-2مرات بفاصل 20-15يوًما بعد

الزراعة.

 يوىص بثالثة تطبيقات: 1. قبل التربعم والدخول مبارشة.

2. يف تكوين الث�ر. 3. حتى نهاية موسم الحصاد.

 جميع خرضوات الدفيئة (ط�طم ، فلفل ، باذنجان ، خيار ، فول ، ش�م ،

بطيخ ، بصل ، جزر ، بطاطس ، فراولة)

 جميع أنواع زراعة الخرضوات يف الهواء الطلق (ط�طم ، فلفل ، باذنجان ،

خيار ، فول ، ش�م ، بطيخ ، بصل ، جزر ، بطاطس ، فراولة)

 خرضوات شتوية كاملة األوراق (كويل ، كراث ، سبانخ ، خس ، مجعد ،

أيسربج ، إلخ.)

 التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والسفرجل والكرز والكرز الحامض واللوز

والكروم والزيتون والحمضيات وغ�ها يف جميع أشجار الفاكهة.

مشاتل ونباتات الزينة وما إىل ذلك.

البطيخ والبطيخ واليقط¸ إلخ.

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من ليف

1200-1000 سم مكعب / ديكار

1500-1200 سم مكعب / يوم

1500-1200 سم مكعب / يوم

1500-1200 سم مكعب / يوم

1500-1200 سم مكعب / يوم

1750-1500 سم مكعب / يوم

أو

لكل شجرة 75-100 سم مكعب

100 لرت ماء 250- 300 سم مكعب

100 لرت ماء 250-300 سم مكعب

100 لرت ماء 350-300 سم مكعب

100 لرت ماء 350-300 سم مكعب

100 لرت ماء 350-300 سم مكعب

100 لرت ماء 400-350 سم مكعب

HERBAMİNOS
èض أمينية من أصل حيوا�تحتوي عىل أح

س�د سائل عضوي

ر ملصد ا عضوي  منتج 

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

مجموع املواد العضوية

الكربون العضوي

النيرتوج¸ الكيل

األح�ض األمينية الحرة

الرقم الهيدروجيني

48

18

7

12

5,5 - 7,5

20 لرت 5 لرت 1 لرت

 بفضل محتواه من األح�ض األمينية من أصل حيواè ، فإنه يوفر زيادة كب�ة يف املحصول. يزيد من

مقاومة النبات. إنه يجعل التاج مفتوًحا ، ويوفر أقىص امتصاص لألح�ض األمينية وæو الربعم.

يزيد من جودة املنتج والعائد. يزيد من عدد الث�ر وجودتها والفروع الجديدة.

 يقيض عىل نقص األح�ض األمينية الالزمة لنمو الفاكهة. إنه يدعم ويرسع æو النبات ، حتى يف

فرتات الربد وعندما يتوقف تطور النبات.

ال يحتوي عىل املعادن الثقيلة والصوديوم والكلور.

ملاذا يتم استخدامه؟

ئلة لسا ا ي  عضو ة  ألسمد ا



أثناء زرع الشتالت: يتم وضع 200سم مكعب من Humixيف 100

 سم مكعب من املاء وتغمر جذور الشتالت يف هذا املحلول وتزرع.

 بعد البذر: يطبق بعد تحض� الرتبة للزراعة. خالل فرتة النمو الخرضي:

 3-2مرات بفواصل زمنية ترتاوح من 15 إىل 20يوم تبدأ من الفرتة التي

يكون فيها ارتفاع النبات 25-20سم.

قبل الغرس: يطبق بعد تحض� الرتبة للزراعة.

 خالل فرتة النمو الخرضي: 3-2مرات بفواصل زمنية ترتاوح من 15إىل

20يوم تبدأ من الفرتة التي يكون فيها ارتفاع النبات 25-20سم.

 يتم تطبيقه خالل فرتة تطوير نبات الربيع (عىل قيعان الجذر قبل

اإلزهار).

ط�طم - فلفل - باذنجان - خيار

 البطيخ ، البطيخ ، القرع ، الفراولة ، القمح ، الشع� ، األرز

 ، الذرة ، عباد الشمس ، القطن ، البطاطس ، بنجر السكر ،

الجزر ، الفول ، الحمص ، العدس

الخضار الورقية (خس ، ملفوف ، كرنب ، إلخ) بصل ، ثوم

 الكرم ، الكيوي ، الحمضيات ، الكرز ، الكرز الحامض ، الخوخ

 ، املشمش ، الربقوق ، التفاح ، الكم¢ى ، السفرجل ، الزيتون

،

نوع املنتج وقت التطبيق من ليف من الرتبة

200-150 سم مكعب / يوم

200-150 سم مكعب / يوم

200-150 سم مكعب / يوم

2 لرت / د

2 لرت / د

100-50 سم مكعب / لكل شجرة

HUMİKS
حمض الهيوميك السائل

ر ملصد ا عضوي  منتج 

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

مجموع املواد العضوية

إج�يل حمض الهيوميك + حمض الفولفيك

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

الرقم الهيدروجيني

10

15

4

8-10

20 لرت 5 لرت 1 لرت

 يف الرتبة ذات النسيج الخفيف (الرملية) ، بفضل خاصية اللصق ، فإنها تربط جزيئات الرمال مًعا
 وتجعل الرتبة متسقة. وبالتايل ، تزداد قدرة الرتبة عىل االحتفاظ باملياه ويتم منع الفقد الرسيع
للمغذيات النباتية من الرتبة (الغسل).

 ³نع تكون طبقة كر³ية يف الرتبة. وبالتايل ، ³كن للنباتات النابتة أن تظهر بسهولة عىل سطح الرتبة

دون أن تتعرض لعائق مادي.

 ³نع النبات من الدخول يف اإلجهاد املاá يف الظروف الجافة. يوفر املزيد من امتصاص الطاقة

 الشمسية عن طريق تغميق لون الرتبة. يف الرتبة التي يسهل تسخينها ، تنبت البذور يف وقت أقرص

ويصل املنتج إىل الحصاد مبكرًا.

 يزيد النشاط البيولوجي يف الرتبة من خالل تحفيز æو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة املفيدة يف

الرتبة.

 ك� أنه يوازن درجة حموضة الرتبة. وبهذه الخصائص ، فإنه يحول العنارص الغذائية التي ال ³كن أن

 تؤخذ يف الرتبة إىل شكل ³كن للنبات أن يستفيد منه ويزيد من قدرة النبات عىل امتصاص العنارص

الغذائية.

ملاذا يتم استخدامه؟

ئلة لسا ا ي  عضو ة  ألسمد ا



نباتات الزينة

خرضوات (ط�طم ، خيار ، باذنجان ، فلفل ، كوسة)

الحبوب (القمح والشع� والشوفان واألرز)

 املحاصيل الصناعية (القطن والذرة وفول الصويا والبطاطس

(èوالبصل والتبغ والفول السودا

أشجار الفاكهة

نوع املنتج رى بالتنقيط من ليف

retaw tl 001 / cc 052 - 002

retaw tl 001 / cc 052 - 002

retaw tl 001 / cc 052 - 002

retaw tl 001 / cc 052 - 002

retaw tl 001 / cc 052 - 002
2m 0001 / cc 0001 - 005

2m 0001 / cc 0001 - 005

2m 0001 / cc 0001 - 005

2m 0001 / cc 0001 - 005

2m 0001 / cc 0001 - 005

منتجات عضوية أخرى

األعشاب البحرية السائلة

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

مجموع املواد العضوية

حمض األلجنيك

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

EC(DS/M)أقىص

الرقم الهيدروجيني

30

0,6

5

8-10

20 لرت 5 لرت 1 لرت

SEAWEED
ر ملصد ا عضوي  منتج 

 تعمل األعشاب البحرية بشكل خاص عىل زيادة مقاومة النبات وترسيع æوه. يزيد من مقاومة

النبات لألمراض والحرشات الضارة.

 يزداد النشاط امليكرو_ يف الرتبة ويتم تقوية أنظمة جذر النبات. يرسع من امتصاص املغذيات

النباتية.

 يزيد من مستوى الكلوروفيل يف النبات ، م� يسمح له بإجراء املزيد من التمثيل الضوá. تزيد

األعشاب البحرية من مقاومة النباتات للربد.

يقلل من اآلثار السلبية ملبيدات اآلفات عىل النباتات ويزيد من فعالية املبيدات.

ملاذا يتم استخدامه؟

ئلة لسا ا ي  عضو ة  ألسمد ا



KITOWIN
س�د عضوي سائل نباñ املنشأ

ر ملصد ا عضوي  منتج 

يبدأ استخدامه بعد15-10 يوًما من زرع الشتالت يف البيوت املحمية والخرضوات يف الحقول املفتوحة. يحسب ما ب¸ 1000-500 غرام للدونم الواحد ويستمر حتى نهاية الحصاد.

يف الحبوب ، ³كن تطبيقه 3-2 مرات من بداية الحراثة.

يف نباتات املجرفة ، يتم تطبيقها بحساب 4-3 كجم يف 15-10 يوًما ، بدًءا من املجرفة األوىل.

يف الحمضيات والبسات¸ ، ³كن تطبيقه 4-3 مرات حسب الحالة بحساب 1-3 كجم لكل شجرة.

التعبئAة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

مجموع املواد العضوية

الكربون العضوي

النيرتوج¸ الكيل

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

الرقم الهيدروجيني

40

20

3

5

4-6

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ي  عضو ة  ألسمد ا

يعزز æو جذور النباتات. إنها äكن الكائنات الحية الدقيقة يف الرتبة من التكاثر.

يوفر احتباس املاء يف الرتبة الخفيفة.

يساعد النباتات عىل أخذ عنارص مثل النيرتوج¸ والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والزنك.

يسمح لل�ء والهواء باالنتشار بشكل أفضل يف الرتبة.

ملاذا يتم استخدامه؟



 مبيدات الفطريات ، مبيدات الحرشات ، مبيدات اآلفات ،

منظ�ت æو النبات واملغذيات الدقيقة

SNOITADNEMMOCER EGASOD بدون ري بالتنقيط لرت / مرت مكعب    مع أدوات التخلصسم مكعب / ديكار

200-100 سم مكعب / 100 لرت ماء 2-1 لرت / د

SPREADER

التعبئة والتغليف

الصق نارش لتحس¸ النشاط الحيوي

 يرسع الشفاء يف النباتات مع تلف األنسجة. يساعد عىل تحس¸ الرتبة واملياه من خالل ربط

املعادن الثقيلة يف الرتبة واملياه حيث يتم استخدامها.

 يضمن أن املبيدات واألسمدة املستخدمة تنترش بشكل متجانس عىل سطح الورقة ؛ وبالتايل ، ال

يحدث حرق أو تراكم للمغذيات أثناء تناول األسمدة.

يسهل امتصاص الفيتامينات واملعادن يف الرتبة واملياه بواسطة النباتات.

 يتكون من قوالب ³كن أن تنتج سموم فطرية ، والتي تسبب خسائر اقتصادية جسيمة بعد

الحصاد ؛

       - األفالتوكس¸

       - أوكراتوكس¸

       -تريكوثيزن

       - زياريلينون

       - يساعد عىل منع تكوين نواتج العفن مثل فومونيس¸

من ناحية أخرى ، فهو مثبط جيد لدرجة الحموضة. ينظم درجة الحموضة يف املاء العرس.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



CUPRİCE 5
محلول س�د نحايس

س لنحا ا ت  ربيتا ك ىل  ع تحتوي 

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

نحاس قابل للذوبان يف املاء 5

20 لرت 1 لرت

وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

150-100 سم مكعب

150-100 سم مكعب / يوم

200 سم مكعب

150-100 سم مكعب / يوم

200 سم مكعب

200 سم مكعب

150-100 سم مكعب / يوم

150-100 سم مكعب / يوم

150-100 سم مكعب

100-75 سم مكعب

1-0.5 لرت

1-0.5 لرت

2-1 لرت

1-0.5 لرت

2-1 لرت

2-1 لرت

-

1-0.5 لرت

1-0.5 لرت

5.0 لرت

يف أي فرتة (من الشتالت إىل الحصاد) ، Íا يف ذلك فرتة الرتبية ، عند الرضورة

يف أي فرتة (من الشتالت إىل الحصاد) ، Íا يف ذلك فرتة الرتبية ، عند الرضورة

 أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات

االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

خرضوات (ط�طم ، فلفل ، خيار ،

الباذنجان والكوسا والفاصوليا والبازالء والبصل وغ�ها)

الفراولة والتوت وغ�ها

أشجار الفاكهة

البطيخ والبطيخ إلخ.

كفالة

موز

الحبوب (قمح ، شع� ، شوفان ، أرز ، إلخ.)

النباتات الصناعية (الكمون ، اليانسون ، القطن ، البنجر ،

الفول السوداè والبطاطا وما إىل ذلك)

أقطع األزهار

رسير الحضانة

نوع املنتج

 له تأث� مرá بفضل مادة الشيتوزان التي يحتوي عليها. يرسع الشيتوزان من امتصاص النبات

للنحاس. النحاس مخلّب بالكيتوزان. انها ليست سامة.

 ال ترتك بقايا أو بقع. بفضل الكيتوزان والنحاس ، تزداد مقاومة النبات. ال يرض النحل ووقت

الحصاد هو صفر للنبات.

 يسمح للنباتات Íوسم صحي. بفضل األح�ض األمينية الخاصة التي يحتويها ، فإن امتصاصه

رسيع جًدا ومناسب لالستخدام بالتنقيط أو األوراق.

 وهو عبارة عن محلول س�د نحايس يحتوي عىل 5٪ نحاس. النحاس هو أحد العنارص الرضورية

áلتخليق الكلوروفيل (صبغة اللون األخرض). يلعب تخليق الكلوروفيل دوًرا يف نشاط البناء الضو 

للنبات. يوفر النحاس تكوين الربوت¸ والفيتامينات يف النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



UAN - 32
نرتات اليوريا

محلول األسمدة

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون

النيرتوج¸ الكيل

نيرتوج¸ األمونيوم

نرتات نيرتوج¸

نيرتوج¸ اليوريا

نطاق األس الهيدروجيني

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والكرز ،

الكرز الحامض والرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

باذنجان الخيار ، قطع الزهور الرف

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

400 - 300 سم مكعب / 100 لرت ماء

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

5-2 لرت / يوم

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6-4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

w/w% 

32

8

8

16

4,5 – 7,5

 وهو س�د سائل بأعىل نسبة نيرتوج¸ (32٪). تركيبة عالية من النيرتوج¸. يتكون من
مزيج من أشكال النرتات واألمونيا واليوريا.

 يوىص به للنمو والتطور حتى لو كان هناك نيرتوج¸ غ� كاٍف يف الرتبة أو حتى لو كان
كافياً.

إنه مصدر غذاء مثايل للنباتات ذات االحتياجات العالية من النيرتوج¸.

 يظهر UAN املطبق من الري الورقي أو الري بالتنقيط تأث�ه يف وقت قص� ويقوي الجزء
الخرضي عن طريق تنشيط النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



KITOZINC
محلول س�د الزنك

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

الزنك القابل للذوبان يف املاء 7

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط LIOS MORF

الحمضيات

كفالة

التفاح والكم¢ى

خوخ ، مشمش ، كرز ، برقوق

الخضار (الط�طم ،

الفلفل وما إىل ذلك)

حبوب ذرة

قطن

شمندر سكري

قمح

بطيخ ، بطيخ

البصل والثوم

125سم مكعب

100سم مكعب

100سم مكعب

100سم مكعب

200-100 سم مكعب

125 سم مكعب / يوم

125 سم مكعب / يوم

200-150 سم مكعب

125 سم مكعب / يوم

001 - 002 سم مكعب

051 - 002 سم مكعب

3-2 لرت / د

2-1 لرت / د

4-3 لرت / د

4-3 لرت / د

2-1 لرت / د

3-2 لرت / د

2-1 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

قبل الوالدة

يونيو قبل التفريغ

 30 يوما بعد الحصاد

بعد 25 يوًما

1. بعد الوالدة

20 يوما بعد االùار

بعد الدهن

 20 يوما بعد االùار

بعد الدهن

تبدأ قبل التزه� 15-10 يوما عىل حدة

4-3 تطبيقات

1. مرة واحدة قبل املاء مبارشة

1. قبل التمشيط

2. 20 يوما بعد األول

يبدأ يف فرتة 6 ورقات ويتم تطبيقه مرت¸.

يتم تقديم طلب واحد خالل فرتة الحراثة.

إذا لزم األمر ، التطبيق الثاè خالل فرتة الرفع

يصنع

تبدأ قبل اإلزهار كل 20 -15 يوم 3-2

تم تقديم الطلب

عند الوصول إىل 01-51 سم من الطالء ، 2-3. ب¸ 02 و 52 يوًما

يتم تطبيقه.

 إنه منتج ³كن تطبيقه عىل النبات عن طريق طريق األوراق وتطبيقه عىل سطح الرتبة
من أجل القضاء عىل ضعف الزنك يف النبات. يجعل األوراق تنمو ومقاومة وحيوية.

³نع تكون الوردة يف أشجار الفاكهة. يدعم تطوير الجذور.

 يعطي مقاومة ضد الربد والصقيع. ³نع تساقط السوائل ويجعلها أك¢ حيوية. يرسع
اإلخصاب ويزيد الجودة من خالل توف� التبك� يف الحصاد.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



PROGRESSİO
NPK محلول األسمدة

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

النيرتوج¸ الكيل

نيرتوج¸ اليوريا

خ�يس أكسيد الفوسفور القابل للذوبان يف املاء

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

7

7

7

7

0,04

0,1

0,1

0,001

0,1

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والكرز ،

الكرز الحامض والرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

باذنجان الخيار ، قطع الزهور الرف

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

500 سم مكعب - 100 لرت / يوم

500 سم مكعب - 100 لرت / يوم

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

150 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6-4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

 إنه خليط ³كن أن يلبي احتياجات النبات خالل مراحل æوه. إنه يرسع من تكوين
التمثيل الضوä .áكن النباتات من االزدهار.

.Edta بفضل شكل كالب من العنارص النزرة ، يكون االمتصاص رسيًعا. مخلب مع

يضمن التطور املتوازن والنمو والتزويد والتطوير للمصنع.

 بفضل مجموعات األح�ض األمينية التي يحتويها ، ³تصها النبات بالكامل. ³كن
استخدامه بدون تقط� أو رش أو ورقي.

ملاذا يتم استخدامه؟

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



COMBİ
خليط املغذيات النباتية

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

0,3

0,5

3

1

0,05

2

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والكرز ،

الكرز الحامض والرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

باذنجان الخيار ، قطع الزهور الرف

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

500 سم مكعب - 100 لرت / يوم

500 سم مكعب - 100 لرت / يوم

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

200- 250 سم مكعب / 100 لرت ماء

150 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6-4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

 العنارص النزرة املوجودة فيه مخلبه بـ atde و nasotihc. امتصاصه من قبل النبات
رسيع جدا.

 بفضل األح�ض األمينية واملغنيسيوم التي يحتوي عليها ، يتم نقله برسعة إىل النبات.
 تحقق ibmoC nasnitiK ، التي تنتمي إىل املحتوى الخاص ، نتائج رسيعة يف زيادة
عدد الفروع ، وتوسيع سطح الورقة وزيادة ارتفاع النبات.

إنه فعال ضد تكون حبوب اللقاح األك¢ حيوية وتكوين الزرع.

 ³ّكن الفيتامينات واإلنز³ات املوجودة يف النبات من العمل بنشاط أكرب. وهي مناسبة
لالستخدام يف حالة التنقيط أو األوراق.

?desu ti si yhW

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



FOSFOZINC 2
NP محلول األسمدة

5 - 1 5 - 0  +  M E

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

النيرتوج¸ الكيل

نيرتوج¸ اليوريا

خ�يس أكسيد الفوسفور القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

5

5

15

1

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والكرز ،

الكرز الحامض والرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

باذنجان الخيار ، قطع الزهور الرف

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6-4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

من الرضوري لنظام الجذر ، وتشكيل rewo والنضج املبكر يف النباتات.

 ³تص النبات برسعة كب�ة. يزيد من تكوين الجذور وعدد الث�ر. بفضل مجموعات
األح�ض األمينية الخاصة التي يحتوي عليها ، فإن تناوله رسيع جًدا.

 إنه منتج من أصل حامض الفوسفوريك. بفضل األح�ض املوجودة فيه ، يساعد عىل فتح
القطرات املسدودة.

 مناسب لالستخدام عىل األوراق أو بالتنقيط ، حيث يتم تناول الفيتامينات املوجودة فيه
بالكامل من قبل النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



GREENING 2
NKمحلول األسمدة

5 - 0 - 1 8

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

النيرتوج¸ الكيل

نيرتوج¸ اليوريا

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

5

5

18

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والكرز ،

الكرز الحامض والرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

باذنجان الخيار ، قطع الزهور الرف

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

200 - 150 سم مكعب / 100 لرت ماء

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

3-1 لرت / د

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6-4 فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10 أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء 40-20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

بعد كل æوذج

 بفضل تركيبته ومحتواه ، فإنه أسهل البوتاسيوم الذي ³تصه النبات يف الرتبة املالحة
والج�ية.

يزيد من جودة الفاكهة. يوفر اللون والطعم.

يتم تناوله بسهولة بواسطة النبات. يزيد من مقاومة الربد والجفاف.

 تأث�ه عىل æو الفاكهة والخرضوات رسيع جًدا ، حيث يتم أخذ النيرتوج¸ والفيتامينات
الخاصة به بالكامل من قبل النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



CALCIUM 12
محلول كلوريد الكالسيوم

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

أكسيد الكالسيوم القابل للذوبان يف املاء

قابل للذوبان يف املاء البورون

12

0,3

نوع املنتج وقت التطبيق من الرتبة

خرضوات الدفيئة ، خرضوات مفتوحة ، ش�م ،

بطيخ - فراولة

التفاح ، الكم¢ى ، السفرجل ، الخوخ ، الكرز ، الكرز الحامض ، املشمش ،

النكتارين ، الربقوق

عنب ، موز ، رمان ، ت¸ ، حمضيات ، زيتون ، شاي

بندق ، جوز ، فستق ، كستناء

القطن والذرة وعباد الشمس وفول الصويا والكانوال والتبغ ،

ملفوف ، فجل ، جزر ، كرفس ، قرنبيط ، حبوب ،

البقوليات واملحاصيل العلفية

بنجر السكر - بطاطس - بصل - ثوم

الزهور املقطوفة - الحقول الخرضاء - األرز

200 - 100  غ / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

300 - 200 جرام / 100 لرت ماء

5 - 4 حتى الحصاد يف املرحلة 5 - 4 أوراق النباتات

تطبق مرة واحدة.

4 - 3 مرات كل 20 يوم من وقت الث�ر

يتم تطبيقه.

4 -3 مرات بفاصل 20 يوًما بعد اإلزهار

ُمطبَّق

4 - 3 مرات كل 20 يوم من وقت الث�ر

من فرتة 5 - 4 أوراق للنباتات حتى الحصاد 2 - 1

تطبق مرة واحدة

2 - 1 مرات من تكوين الدرنات حتى الحصاد

ُمطبَّق

يتم تطبيقه 3 - 2 مرات بفاصل 30 يوم خالل فرتة التطوير.

 بفضل الفيتامينات الخاصة التي يحتوي عليها ، يتم تحقيق نتائج رسيعة يف النبات. ³نع
الكالسيوم 21 تعفن الفاكهة ويطيل من عمرها التخزيني.

 يذوب äاما يف املاء وينترش يف املاء برسعة ، ³تصه النبات برسعة ، فالكالسيوم 21 يقوي
جدار الخلية ويزيد من مقاومة النبات ، ك� أنه مفيد للجفاف والصقيع والضغط.

يساعد عىل إزالة امللوحة يف الرتبة ويضمن البورون فيها ذوبان الكالسيوم باستمرار.

يساعد عىل منع ظهور بقع الفاكهة. وهي مناسبة لالستخدام عىل األوراق أو بالتنقيط.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



FERRUM
محلول األسمدة الحديدية

يد لحد ا ت  ربيتا ك ىل  ع يحتوي 

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

حديد قابل للذوبان يف املاء 6

20 لرت 5 لرت 1 لرت

وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

250 -100 سم مكعب

150-100سم مكعب / يوم

200 سم مكعب

150 -100سم مكعب / يوم

200 سم مكعب

200 سم مكعب

150 -100 سم مكعب / يوم

150 -100 سم مكعب / يوم

150 -100 سم مكعب

100 - 75 سم مكعب

1 -0.5 لرت

1 -0.5 لرت

2-1 لرت

1 -0.5 لرت

2-1 لرت

2-1 لرت

-

1 -0.5 لرت

5،0-1 لرت

0.5 لرت

يف أي فرتة (من الشتالت إىل الحصاد) ،

Íا يف ذلك فرتة استحقاق الدين ، عند الرضورة

يف أي فرتة (من الشتالت إىل الحصاد) ،

Íا يف ذلك فرتة استحقاق الدين ، عند الرضورة

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق أي فرتة تعترب

رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

أي فرتة تعترب رضورية ، Íا يف ذلك فرتات االستحقاق

خرضوات (ط�طم , فلفل , خيار ,

الباذنجان والكوسا والفاصوليا والبازالء والبصل وغ�ها)

الفراولة والتوت وغ�ها

أشجار الفاكهة

البطيخ والبطيخ إلخ.

كفالة

موز

الحبوب (قمح ، شع� ، شوفان ، أرز ، إلخ.)

املنشآت الصناعية

  (كمون ، يانسون ، قطن ، بنجر ، فول سوداè ، بطاطس ، إلخ.)

أقطع األزهار

رسير الحضانة

نوع املنتج

áالحديد رضوري للغاية لتكوين الكلوروفيل يف النباتات. يساعد يف التمثيل الضو 
وتكوين الربوت¸ والكربوهيدرات ، والتنفس ونشاط معظم اإلنز³ات.

 يف الرتبة التي تحتوي عىل نسبة عالية من الج� ، يصبح امتصاص النبات صعبًا.
 وترتاجع التنمية يف كفاءتها وترتاجع الجودة والعائد. ³نع الزراعة والفاكهة واملخفوقات
العنقودية ويزيد من الخصوبة.

 kitinsan ferrum مخلب بـ edta و الشيتوزان و³كن إعطاؤه بدون تقط� أو رش أو
ورقي.

 تعمل األح�ض األمينية املوجودة فيه عىل ترسيع تناوله ، وبفضل محتواها الخاص
يذوب äاًما يف املاء وينترش برسعة يف املاء.

إنه äاًما يف الشكل الذي ³كن أن يأخذه النبات. يقوي جهاز املناعة يف النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



FOSFOZINC
NP محلول األسمدة

7 - 2 5 - 0  +  M E

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

يلكلا نيجورتينلا

ايرويلا نيجورتين

ءاملا يف نابوذلل لباقلا روفسوفلا ديسكأ يسامخ

ءاملا يف نابوذلل لباقلا كنزلا

7

7

25

2

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

 التفاح ، الكم¢ى ، الخوخ ، املشمش ، الكرز ، الكرز الحامض ،

الرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ، خيار باذنجان ، قطع زهور

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

 500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

 200 - 150  سم مكعب / 100 لرت ماء

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6 - 4  فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء40 - 20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

جذومن لك دعب

 من الرضوري لنظام الجذر ، وتشكيل rewo والنضج املبكر يف النباتات. ³تص النبات
Kitansan Fosfozinc برسعة كب�ة. يزيد من تكوين الجذور وعدد الث�ر.

 بفضل مجموعات األح�ض األمينية الخاصة التي يحتوي عليها ، فإن تناوله رسيع جًدا. إنه
منتج من أصل حامض الفوسفوريك.

 بفضل األح�ض املوجودة فيه ، يساعد عىل فتح القطرات املسدودة. وهي مناسبة
 لالستخدام عىل األوراق أو بالتنقيط. يتم تناول الفيتامينات املوجودة فيه بالكامل بواسطة
النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



GREENING
NK محلول األسمدة

5 - 0 - 2 5

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

النيرتوج¸ الكيل

نيرتوج¸ اليوريا

أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان يف املاء

5

5

25

الحمضيات والزيتون وكروم العنب

التفاح والكم¢ى والخوخ واملشمش والكرز ،

  الكرز الحامض والرمان إلخ.

موز ، كيوي ، ت¸ ، ط�طم ، فلفل ،

باذنجان خيار ، زهرة مقطوفة

èعدس - حمص - فول سودا

شمندر سكري

بطيخ ، بطيخ

قطن - دوار الشمس - ذرة - كانوال

شاي

شتالت الفاكهة

حقول األرز

الحبوب

نباتات الحقول الخرضاء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

 500 سم مكعب - 1 لرت / يوم

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

250 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

 200 - 150  سم مكعب / 100 لرت ماء

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

 3-1 لرت / ديكار

قبل التزه�

عندما تصل الث�ر إىل حجم سخيف

قبل التزه�

بعد التزه�

قبل التزه�

خالل فرتة æو الث�ر

قبل التزه� / خالل فرتة æو الث�ر

يف 6 - 4  فرتة أوراق / فرتة تشكيل الجذر

10أيام بعد الزراعة / قبل التزه�

عندما يصل الطالء40 - 20 سم و70-50 سم

بعد كل æوذج

فرتة التجذير عندما تصل الرباعم إىل 10 سم

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

يف فرتة اإلخوان والتوجيه

جذومن لك دعب

 بفضل تركيبته ومحتواه ، فإنه أسهل البوتاسيوم الذي ³تصه النبات يف الرتبة املالحة
والج�ية.

يزيد من جودة الفاكهة. يوفر اللون والطعم.

يتم تناوله بسهولة بواسطة النبات. يزيد من مقاومة الربد والجفاف.

 تأث�ه عىل æو الفاكهة والخرضوات رسيع جًدا ، حيث يتم أخذ النيرتوج¸ والفيتامينات
الخاصة به بالكامل من قبل النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



EPYT TCUDORP EMIT NOITACILPPA NOITAGIRRI / PIRD LIOS EHT MORF

IMPEKTUS
محلول األسمدة النيرتوجينية

الحمضيات

أشجار الفاكهة

كفالة

الحبوب

شمندر سكري

بطاطا

تبغ

قمح

شع�

نباتات الحدائق

ذرة حلوه

أقطع األزهار

موز

300 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

300 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

300 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

300 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

300 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

300 - 200 سم مكعب / يوم

300 - 200 سم مكعب / 100 لرت ماء

300 - 200 سم مكعب / يوم

300 - 200 سم مكعب / يوم

300 - 200 سم مكعب / يوم

300 - 200 سم مكعب / يوم

300 - 200 سم مكعب / يوم

300 - 200 سم مكعب / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

4 - 3 لرت / يوم

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

قبل اإلزهار ، يف الفرتات املطلوبة

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

النيرتوج¸ الكيل

نيرتوج¸ اليوريا

قابل للذوبان يف املاء البورون

نحاس قابل للذوبان يف املاء

حديد قابل للذوبان يف املاء

املنغنيز القابل للذوبان يف املاء

املوليبدينوم القابل للذوبان يف املاء

الزنك القابل للذوبان يف املاء

20

20

0,03

0,05

0,5

0,1

0,005

0,2

 النيرتوج¸ عنرص يؤثر بشكل مبارش عىل æو الجذر وطول جذع النبات وسمك
 الساق وعدد األوراق وحجمها يف النباتات. بفضل محتواه الخاص ، ³كن للنبات
تناوله بسهولة.

 يثخن جذع النبات. يضمن äاسك الث�ر وتطورها. يتم استخدامه خالل فرتة التطوير
الكاملة للمصنع.

 إن توافق مجموعات املغنيسيوم واألح�ض األمينية والنيرتوج¸ فعال للغاية فيه. إذا
تم إعطاؤه بدون تقط� أو äطر أو ورقة ، يتم الوصول إىل النتيجة عىل الفور.

 العنارص النزرة املوجودة فيه مخلب بـ edta. تزيد الثمرة من عدد الحبوب وتقوي
األجزاء الخرضاء.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



15 m o c . n a s n i t i k . w w w

MAGNOSIT
محلول س�د كربيتات املغنيسيوم

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

الخضار الدفيئة

زراعة الخرض الحقلية املفتوحة

القرعيات

أوراق الخضار املأكولة

جميع أشجار الفاكهة

كروم - شاي - فراولة

نباتات درنية

التشج�

الزهور املقطوفة والحقول الخرضاء

املحاصيل العلفية

الحبوب

املنشآت الصناعية

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل15 - 10 يوًما

مع فاصل زمني من 10 إىل 15 يوًما للبدء يف فرتة الربيع املبكرة للتنمية

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

يف الحراثة وبعد 15 يوًما

عندما تكون النبتة عىل ارتفاع 40 - 30 سم وتظهر الرشابة األوىل يف مرص

التعبئة والتغليف

محتوى مضمون w/w% 

أكسيد املغنيسيوم القابل للذوبان يف املاء

ثالí أكسيد الكربيت القابل للذوبان يف املاء

7

14
 املغنيسيوم عنرص مهم جدا للنباتات. يف حالة عدم وجود املغنيسيوم ، يحدث اصفرار
األجزاء الخرضاء وضعف æو الجذور وانخفاض مقاومة النبات.

 بفضل محتواه ، فهو يقوي الجزء األخرض. يحتوي عىل مجموعات األح�ض األمينية
واألح�ض العضوية.

 يعمل برسعة عند تطبيقه ويحدث اختالف واضح يف النبات. ³كن إعطاؤه بدون تقط�
أو رش أو ورقي.

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



SULFUR - S 
CS عنرص الكربيت السائل يف شكل

التعبئة والتغليف

نوع املنتج وقت التطبيق رى بالتنقيط من الرتبة

الخضار الدفيئة

زراعة الخرض الحقلية املفتوحة

القرعيات

أوراق الخضار املأكولة

جميع أشجار الفاكهة

كروم - شاي - فراولة

نباتات درنية

التشج�

الزهور املقطوفة والحقول الخرضاء

املحاصيل العلفية

الحبوب

املنشآت الصناعية

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

 150 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

3-2 لرت / د

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل15 - 10 يوًما

مع فاصل زمني من 10 إىل 15 يوًما للبدء يف فرتة الربيع املبكرة للتنمية

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

يف الحراثة وبعد 15 يوًما

عندما تكون النبتة عىل ارتفاع 40 - 30 سم وتظهر الرشابة األوىل يف مرص

 S-ru;uS nasnitiK الكربيت السائل ؛ نظرًا لشكله األويل ، فهو منتج فعال يف تحس¸ الرتبة وتعديل
مستوى الحموضة يف الرتبة.

 وهو منتج فعال ³كن استخدامه يف إذابة الج� وملوحة الرتبة وزيادة حموضة الرتبة وخفض درجة
الحموضة يف الرتبة.

 إنها مناسبة لالستخدام مع مضخات التنقيط والرش والحامل واملضخات الخلفية. ك� أنه يتنفس يف الرتبة
ويضبط توترها.

يساعد عىل تنظيم درجة حرارة الرتبة يف الشتاء.

 ماكرو ال تستطيع الرتبة تحمله بسبب ارتفاع درجة الحموضة ؛ النيرتوج¸ والفوسفور والبوتاس وما إىل ذلك
وامليكرو ؛ يسهل تناول العنارص الغذائية مثل الزنك والحديد والكوبالت واملنغنيز.

 عىل عكس الكربيت السائل اآلخر ، فإن الكربيت يف صيغته يكون يف شكل S ، وليس SO3. يجب استخدام
الكربيت يف صورة S ، وليس SO3، لخفض الرقم الهيدروجيني يف الرتبة ، إلزالة امللوحة والج�.

ال يرض بغطاء الدفيئة.

 يبلغ إج�يل محتوى الكربيت (S) 80٪ يف املتوسط   ، وهو منتج فعال ³كن استخدامه يف تحس¸ الرتبة
.S بسبب شكل عنرص

ملاذا يتم استخدامه؟

20 لرت 5 لرت 1 لرت

ئلة لسا ا ية  �و لكي ا ة  ألسمد ا



35 m o c . n a s n i t i k . w w w

نوع املنتج وقت التطبيق من الرتبة

RADİX
منظم درجة الحموضة

الخضار الدفيئة

زراعة الخرض الحقلية املفتوحة

القرعيات

أوراق الخضار املأكولة

جميع أشجار الفاكهة

كروم - شاي - فراولة

نباتات درنية

التشج�

الزهور املقطوفة والحقول الخرضاء

املحاصيل العلفية

الحبوب

املنشآت الصناعية

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

1 - 0.5 لرت

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل15 - 10 يوًما

مع فاصل زمني من 10 إىل 15 يوًما للبدء يف فرتة الربيع املبكرة للتنمية

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

يف الحراثة وبعد 15 يوًما

عندما تكون النبتة عىل ارتفاع 40 - 30 سم وتظهر الرشابة األوىل يف مرص

التعبئة والتغليف

 يوفر تطوًرا قويًا للجذور من خالل تنظيم درجة الحموضة يف الرتبة. بفضل األح�ض األمينية
والفيتامينات الخاصة التي يحتوي عليها ، فإنه يخلق جذًرا قويًا.

بفضل الصيغة األك¢ تطوًرا للكيتوزان ، فإنه يوفر æًوا جذريًا للشعر والشعر.

يحتوي عىل الفيتامينات مع الشيتوزان.

يتم تطبيقه فقط عن طريق التنقيط أو الرش. ³كن غمس الشتالت والشتالت وغرسها.

ملاذا يتم استخدامه؟

m o c . n a s n i t i k . w w w

20 لرت 5 لرت 1 لرت

مللح ا الت  ي مز و ضة  لحمو ا رجة  د ت  مخفضا



نوع املنتج وقت التطبيق من الرتبة

SINESALIS

التعبئة والتغليف

20 لرت

مزيل امللوحة

الخضار الدفيئة

زراعة الخرض الحقلية املفتوحة

القرعيات

أوراق الخضار املأكولة

جميع أشجار الفاكهة

كروم - شاي - فراولة

نباتات درنية

التشج�

الزهور املقطوفة والحقول الخرضاء

املحاصيل العلفية

الحبوب

املنشآت الصناعية

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

4 - 2 لرت

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15 - 10 يوًما خالل املوسم

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل15 - 10 يوًما

مع فاصل زمني من 10 إىل 15 يوًما للبدء يف فرتة الربيع املبكرة للتنمية

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

بفاصل 15 - 10 يوًما من أول فرتة أقصاها

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15 - 10 يوًما

يف الحراثة وبعد 15 يوًما

عندما تكون النبتة عىل ارتفاع 40 - 30 سم وتظهر الرشابة األوىل يف مرص

 يستخدم كمزيل للملح يف الرتبة التي تعاè من مشاكل امللوحة. يزيل نقص الكالسيوم يف
الرتبة الحمضية والقلوية.

يزيد من فعالية األسمدة األخرى التي تخلق بيئة مناسبة ومفيدة لنمو النبات.

يتم تطبيقه بدون تقط� أو رش.

يزيل امللوحة يف الرتب ذات امللوحة.

ملاذا يتم استخدامه؟

مللح ا الت  ي مز و ضة  لحمو ا رجة  د ت  مخفضا



ACİDUS
فتاحة أنابيب بالتنقيط

مخفض درجة الحموضة

مزيل الرواسب

التعبئة والتغليف وقت التطبيق رى بالتنقيط رى بالتنقيط

الخضار الدفيئة

افتح حقل الخضار

القرعيات

أوراق الخضار املأكولة

جميع أشجار الفاكهة

كروم - شاي - فراولة

نباتات درنية

التشج�

الزهور املقطوفة والحقول الخرضاء

املحاصيل العلفية

الحبوب

املنشآت الصناعية

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

100 سم مكعب إىل 100 لرت ماء

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

4 - 2 لرت / يوم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15-10 يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15-10  يوًما خالل املوسم

15 يوًما بعد الزراعة ، 15-10  يوًما خالل املوسم

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15-10  يوًما

قبل التزه� ، هناك حاجة إىل أي فرتة

بفاصل 15-10  يوًما من أول فرتة أقصاها

بفاصل 15-10  يوًما من أول فرتة أقصاها

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل15-10  يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15-10  يوًما

تبدأ يف فرتة التطوير املبكر ، كل 15-10  يوًما

يف الحراثة وبعد 15 يوًما

عندما يكون النبات عىل ارتفاع 40 - 30 سم وتظهر الرشابة األوىل عىل الذرة الحلوة

التعبئة والتغليف

20 لرت

يتكون Kitinsan Acidus من خليط من األح�ض العضوية وغ� العضوية.

يساعد نظام الري بالتنقيط يف حل العوائق التي تحدث يف األرايض املستخدمة.

ينظم درجة حموضة املاء.

يوفر انحالل العنارص املرتاكمة يف الرتبة ويحملها إىل جسم النبات.

ال يرض النبات. ³كن استخدامه أيًضا عند وجود النبات.

ملاذا يتم استخدامه؟

مللح ا الت  ي مز و ضة  لحمو ا رجة  د ت  مخفضا



ت ظا ملحو



 w w w . k i t i n s a n . c o m

 S e l a l e  M a h .  V a r s a k  B e y  C a d .  N o :  7 7 / C  K e p e z  /  A n t a l y a  /  T u r k i y e : 1 ملصنع  ا ن  عنوا

: Wh at s app عم  د

E r e n l e r  O S B .  1 .  C a d d e  N o : 2 3  A k s a r a y  /  T u r k i y e : 2 ملصنع  ا ن  عنوا
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مبتكرة منتجات 


