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BLACK STRONG:

www.kutahyakimya.com.tr

يساعد على تفتيت التربة الطينية التي لها بنية متراصة 
وصلبة.

يجعل التربة سهلة المعالجة.

يوفر تهوية أفضل ألنه يمنع أنضغاط التربة.

يزيد من قدرة التربة على األحتفاظ بالماء ويحمي رطوبة 
التربة عن طريق تقليل فقدان الماء بالتبخر.

وبالتالي يصبح النبات أكثر مقاومة للجفاف.

يقلل من تركيز األمالح في التربة من بعد التسميد مما 
يؤدي الى عدم تلف الجذور.

يعمل على زيادة نشاط الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة.

أحماض الدبالية )الهيوميك( لديها القابلية على الحد من 
محتوى الملح العالي في التربة وبالتالي يقلل السمية 

الناتجة عن التملح.

يزيد من أمتصاص العناصر المغذية المتواجدة في 
التربة.

يعمل على زيادة قدرة التبادل األيوني بين النبات 
والتربة مما يزيد قدرة النبات على أمتصاص أيونات 

الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم واأللمنيوم بشكل أكثر.

يعمل على التبكير في األنتاج.

زيادة الكفاءة األنتاجية في المحاصيل عند األستخدام 
المنتظم.

يعدل من درجة الحموضة )PH( في التربة ويحيد 
التربة.

النيتروجين
الفوسفور
البوتاسيوم
الكبريت
الكالسيوم

المغنيسيوم
الحديد

المنغنيز
البورون

النحاس والزنك
الموليبدينوم

الجذرالماءالليونارديتالهواءالتربة 
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يخلط 2  لتر من المنتج مع 40 لتر من 
النباتات  في   )1000m2( للدونم  الماء 

الدرنية.

يخلط 1 لتر من المنتج مع 40 لتر من 
من  كل  في   )1000m2( للدونم  الماء 

الحبوب والبقوليات والخضروات.

يت
أيل

وم 
هي

حمض الهيوميك 
على شكل سائل

يقوي بنية التربة.

يدعم نمو جذور قوية.

يزيد من قدرة التربة على األحتفاظ بالماء.

يعمل على تفتيت التربة وتهويتها.

يزيد من قدرة التربة على األحتفاظ بالماء.

يساعد على اإلحماء بسهولة أكثر من خالل 
اسوداد لون التربة.

الثلث  إلى  الكيميائية  األسمدة  أستخدام  يقلل 
ويزيد من فائدتها الى ثالث أضعاف.

يزيد من عدد الكائنات الحية الدقيقة في التربة 
عن طريق إنشاء بيئة غذائية لها.

درجة  عن  الناجمة  الضارة  اآلثار  يزيل 
تحول  طريق  عن  التربة  في  الحموضة 
العناصر الغذائية الى شكل قابل لألمتصاص 

من قبل النباتات.

فوائد األستخدام

     موعد األستخداماألستخدام 
    المكونات  في الخضروات                                            في الفواكه

المحتويات

  الليونارديت

التربة  حرارة  درجة  تزداد  عندما 
ويبدأ  النبات  يستيقظ  الربيع(,  )في 
في استخالص العناصر الغذائية من 

حوله.

عندما تنمو األشجار فأنها تخطط في 
ذلك العام كم من األزهار ستتفتح وكم 

من الثمار ستعطي  في ذلك العام.

في زراعة الخضروات؛ يتم تطبيقه على 
من  يوًما   20-15 قبل  الفارغة  التربة 

البذر.

في زراعة الفاكهة؛ يتم تطبيقه بين 15 
من شباط الى 21 من آذار قبل 20-15 

يوم من تفتح العقد.

المادة العضوية
أحماض الهيوميك+ الفوليك

)K( البوتاسيوم
درجة الحموضة

%11
%12
%3
10-8

مكيف التربة العضوي

1 لتر

5 لتر

20 لتر

لألشجار التي أعمارها تتراوح بين 0-3 سنوات 
لكل شجرة يتم خلط 100 مل من المنتج مع 

600 مل من الماء. ويطبق باإلسقاط على تيجان 
األشجار.

لألشجار التي أعمارها فوق 3 سنوات لكل 
شجرة يتم خلط 150 مل من المنتج مع 600 مل 
من الماء. ويطبق باإلسقاط على تيجان األشجار.

في أنظمة التنقيط أو الرش أو أنظمة الميني 
سبرينك يتم أستخدام 0.5-1 لتر من المنتج للدونم 

.)1000m2(
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نك
م ز

هيو

1 لتر

5 لتر

في األشجار التي اعمارها فوق 3 سنوات 
لكل شجرة يخلط 150 مل من المنتج مع 
600مل من الماء. ويطبق باإلسقاط على 

تيجان األشجار.

في أنظمة التنقيط أو الرش أو أنظمة الميني 
سبرينك يتم أستخدام 0.5-1 لتر من المنتج.

فالحة ممتازة.

جذور راسخة.

كفاءة قصوى في األنتاج. 

يحسن إنتاج الشعير والقمح من خالل 
تحسن النظام الجذري.

يزيد من عدد الحبوب في السنابل 
ويزيد من نسبة البروتين والغلوتين في 

تلك الحبوب.

هنالك زيادة ملحوظة في األنتاج 
في المحاصيل التي يستخدم فيها 

هيوم زينك مقارنة بالمحاصيل التي 
اليستخدم فيها.

منتج فعال لمشاكل تقزم األشجار.

يستخدم لتصفيح البذور ويعمل على 
زيادة المقاومة ضد األمراض ويمكن 

أستخدامه مع دواء البذور.

في الزراعة الجافة؛ يخلط 0.5 لتر من المنتج مع 
40 لتر من الماء للدونم )1000m2( مع مبيدات 
والجرار  الرش  معدات  طريق  عن  األعشاب 

الزراعي.

في الزراعة المروية؛ يخلط 1 لتر من المنتج مع 
40 لتر من الماء للدونم )1000m2( مع مبيدات 
والميني  والرش  التقطير  طريق  عن  األعشاب 

سبرينك بدون أستخدام الجرار الزراعي.

فوائد األستخدام

موعد األستخدام
    المكونات 

المحتويات

  الليونارديت

ال غنى عنه من أجل حبوب جذورها راسخة. 
يوفر فالحة ممتازة وتهدب في الجذور. 

يمكن خلط 1 لتر من المنتج مع 4 
لتر من الماء لتصفيح 250-100 

كليوغرام من البذور.

عندما يستخدم على أشجار الفاكهة بعد 
قطف الثمار يزيد من عدد عقد الفاكهة 

في األشجار في الموسم الذي يليه.

يعمل على زيادة المقاومة و التحمل 
ضد األمراض ويمنع تحرق األوراق.

يوفر نمو براعم صحية وجديدة.

نقصان الزنك يؤدي إلى نقص في أمتصاص 
العناصر المغذية في التربة. الزنك مهم للغاية 

للحصول على إنتاجية عالية الجودة.

في زراعة الخضروات؛ يستخدم في الحبوب مع 
مبيدات األعشاب في نفس الوقت.

في زراعة الفاكهة؛ يستخدم في الخريف من بعد 
الحصاد قبل سقوط األوراق.

المادة العضوية 
أحماض الهيوميك+الفوليك

أوكسيد البوتاسيوم
الزنك

درجة الحموضة

%14
%13
%2
%0.5
10-8

مكيف التربة العضوي

األستخدام 
 في الخضروات                                                     في الفواكه

20 لتر

حمض الهيوميك 
على شكل سائل
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يت
م ف

هيو

1 لتر

5 لتر

مع  المنتج  من  150مل  يخلط  شجرة  لكل 
600مل من الماء. ويطبق باإلسقاط على تيجان 

األشجار.

للدونم  المنتج  من  لتر   1.5 بأستخدام  ينصح 
التنقيط أو  المنتج في أنظمة  )1000m2( من 

الرش أو أنظمة الميني سبرينك.

حمض الهيوميك 
على شكل سائل

الحقول  جميع  في  والجودة  التجذير  يزيد 
من  قدر  اقصى  ويوفر  الحدائق.  ونباتات 

الكفاءة واألنتاجية.

النيتروجين هو عنصر غذائي 
ضروري لنمو األجزاء الخضراء 

في النباتات.

الفوسفور يطور النظام الجذري 
مما يؤدي إلى زيادة عدد الزهور 

والثمار.

البوتاسيوم يعمل على تحسين جودة 
الثمار.

يدعم نسبة السكر واألنتاجية في 
محاصيل البنجر.

يزيد من األنتاجية وجودة والكفاءة 
بعد اإلثمار.

يستخدم 0.5-1 لتر من المنتج عن طريق 
الرش  نظام  أو  الرش  أو  بالتنقيط  الري 

الصغير الميني سبرينك.

عن طريق أنظمة الرش لألوراق يستخدم 
لتر   100 المنتج مع  200مل-250مل من 

من الماء.

فوائد األستخدام

موعد األستخدام
    المكونات 

المحتويات

  الليونارديت

النيتروجين  على  يحتوي  حامض  هو 
كفاءة  يحسن  والبوتاسيوم.  والفوسفور 
ومعايير الجودة في المنتوج . يحتوي على 
 %3.9 1% فوسفور,  نيتروجين,   %1.5(

بوتاسيوم, 12% حمض الهيوميك(.

يوفر نمو متجانس ويدعم الجودة

يعمل على زيادة نسبة السكر في 
العنب ويوفر كفاءة أنتاجية عالية.

داعم ألشجار الزيتون لمحصول ذو 
جودة عالية.

بفضل البوتاسيوم فأن نسبة السكر في الفاكهة 
وسمك  والنوعية  لألنتاجية  باإلضافة  تزداد 
والصالحية  التخزين  مدة  وأيضاً  القشرة. 

للفاكهة.

في  يستخدم  الخضروات؛  زراعة  في 
نفس  في  األعشاب  مبيدات  مع  الحبوب 

الوقت.

الثمار  حمل  بعد  من  الفاكهة؛  زراعة  في 
من  يستخدم  يمكن  النضوج  فترة  وخالل 
2-3 مرات في اليوم على أال تقل الكمية عن 

2-3 لتر وتكرر هذه العملية كل 15 يوم.

المادة العضوية
أحماض الهيوميك+الفوليك

أوكسيد البوتاسيوم
درجة الحموضة

%11
%12
%3.9
10-8

مكيف التربة العضوي

األستخدام 
 في الخضروات                                              في الفواكه

20 لتر

بأختصار )نيتروجين - فوسفور - بوتاسيوم( 
تعني )أغصان - نسل – مذاق(.

البطاطس.
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ص
بال

وم 
هي

1 لتر

5 لتر

األمراض  ضد  المقاومة  زيادة  على  يعمل 
الجذرية في الشتالت المقلمة.

في األشجار التي أعمارها فوق 3 سنوات لكل 
شجرة يخلط 150مل من المنتج مع 600مل من 

الماء. ويطبق باإلسقاط على .تيجان األشجار.

المنتج  في  الخضروات; يستخدم  في زراعة 
فترة زراعة الشتالت أو الشجيرات.

حمض الهيوميك 
على شكل سائل

يوفر نمو جذور قوية.

يزيل تأثيرات العوامل الخارجية على النبات.

يسرع النمو في الخضروات والفواكه.

يقضي على مسببات اإلجهاد في النباتات.

لمزارعي الشتالت ينصح باستخدام حمض 
من  أمينية  أحماض  على  الحاوي  الهيوميك 

أجل نمو سريع للشتالت.

الغني  الوسط  من  الشتالت  إستخراج  عند 
في  وتغطيسها  الشتالت(       ( بالمغذيات 
يعمل  فأنه  زراعتها  ثم  ومن  بالص  الهيوم 
األمراض  مناعة ضد  الشتالت  على كسب 

الفطرية.

يحث على تسريع التجذير بسبب نمو نقاط 
أكبر  بسرعة  الجذرية  الشعيرات  في  النمو 

بثالثة مرات.

يمكن يمزج 1 لتر من المنتج مع 4 لتر من 
الماء ومن ثم تغمر الشتالت أو الشجيرات 

في المحلول وتزرع.

فوائد األستخدام

موعد األستخدام
    المكونات 

المحتويات

  الليونارديت

من   %10 على  الهيوميك  يحتوي حمض 
الحمض األميني. يعمل على إزالة عوامل 
تغير درجات الحرارة )الحرارة والبرودة( 

ويوفر نمو جذور صلبة وراسخة للشجرة.

األجهاد  عوامل  من  األميني  الحمض  يقلل 
التي تصيب النباتات من انخفاض وارتفاع في 

درجات الحرارة إلى أدنى حد ممكن.

الدورة  مثل  نقل  نظام  هناك   ، النباتات  في 
المغذيات  نقل  يتم  األنسان.  في  الدموية 
النباتية إلى الخاليا عن طريق الضغط يسمى 
التناضح )األزموزية( في منطقة الجذر. كلما 
زادت  كلما   ، التوصيل  نظام  زادت سرعة 

كمية المغذيات التي يحملها.

بسبب األحماض األمينية في الهيوم بالص 
حيث أنها تعتبر كتلة بناء الخلية لذلك فأنها 

ستوفر مناعة للنباتات.

تزهر  بعد  يستخدم  الفاكهة;  زراعة  في 
األشجار )بعد حلول الربيع(. يتم أسخدامه 
ايضا عندما تتعرض األشجار الى مخاطر 
أرتفاع وأنخفاض درجات الحرارة الشديدة 

كالصقيع مثال.

المادة العضوية
أحماض الهيوميك+الفوليك

أوكسيد البوتاسيوم
درجة الحموضة

مكيف التربة العضوي

األستخدام 
 في الخضروات                                               في الفواكه

20 لتر

%15
%13
%3
10-8

علبة
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ين
يج

ولف
ف

1 لتر

5 لتر

من أصل نباتي

نمو سريع للخضروات والفواكه.

نوعية  ممتازة.

أقصى درجات الكفاءة.

يدعم تكون الجذور الليفية من خالل 
تحفيز قفز الشعيرات الجذرية.

يدعم نمو فاكهة ذات جودة عالية.

يمكن أن يستخدم في نظم الري 
بالتنقيط  في أي درجة حموضة كانت 

وال يترك مخلفات ورواسب.

يزيد من األنتاجية عبر زيادة عملية 
التركيب الضوئي.

يساعد النبات على أمتصاص العناصر 
الغذائية في التربة بشكل أسرع 

لكونه من أصل نباتي فأنه ينشط 
تركيب التربة وأيضا هيكل النبات.

في أنظمة التنقيط أو الرش أو أنظمة الميني 
سبرينك ينصح بإستخدام 1 لتر من المنتج 
على أن يكون بين كل أستخدام فترة تتراوح 
 .)1000m2( بين 7 الى 15 يوم للدونم
يجب أال يكون األستخدام في فترة اإلزهار.

أي  األوراق  طريق  عن  أستخدامه  تم  أذا 
أنظمة الرش; يخلط من 250مل إلى 1 لتر 
الماء ويمكن  لتر من   100 المنتج مع  من 
تطبيقه من 3-4 مرات على أن تكون بين كل 

فترة تطبيق من 7 الى 15 يوم.

فوائد األستخدام

موعد األستخدام
    المكونات 

المحتويات

من أصل نباتي

يزيد من مقاومة التأثيرات الخارجية 

للنبات ويرفع من الجودة واألنتاج.

يجعل من لون النبات أكثر إخضراراً 
لدعمه لعملية التركيب الضوئي 

)الكلوروفيل(.

يعمل على زيادة نسبة السكر ومذاق 
الفواكه والخضروات.

يغمق لون التربة للحفاظ على المزيد 
من الحرارة.

يزيد من مقاومة اإلجهاد الحراري في 
صقيع الربيع المبكر ويدعم نمو.

لكونها مواد طبيعية )أوكسين 
,جيبريلين, سيتوكينين( فأنها تعمل 
على نمو وتطوير نظام الجذور من 

أجل نبات صحي وقوي.

يزيد من مدة الصالحية والتخزين 
للمنتجات مما يؤدي الى رفع القيمة 

السوقية لها.

يقلل من أستخدام المبيدات الكيميائية.

يمنع تكتل التربة مما يساعد التربة 
على الحصول على المزيد من الهواء.

أستخدامه  يمكن  الخضروات;  زراعة  في 
على أن يكون بين كل أستخدام فترة تتراوح 
اإلنتاج  موسم  خالل  يوم   15 الى   7 بين 

بأكمله بإستثناء فترة اإلزهار.

المادة العضوية
الكربون العضوي
إجمالي النيتروجين
أوكسيد البوتاسيوم
درجة الحموضة

%40
%18
%1
%5
7-5

سماد عضوي سائل

األستخدام 
 في الخضروات                                       

20 لتر

وصحي.
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من
بوت

1 لتر

5 لتر

من أصل نباتي

سماد ورقي مثالي.

جودة عالية.

أقصى درجات األنتاج.

منشأه نباتي يحتوي على %13 
كاربون عضوي.

بفضل أحتوائه على النيتروجين فأنه 
يعزز نمو األجزاء الخضراء.

محتواه غني باألحماض األمينية الحرة 
والمعادن.

يسرع نمو النباتات ويزيد المحاصيل.

يمكن أستخدامه مع المبيدات الحشرية 
و المبيدات الفطرية.

يوفر نمو متجانس ويدعم الجودة 
والكفاءة بعد اإلثمار.

اي  األوراق  طريق  عن  أستخدمه  تم  أذا 
من  لتر   1 إلى  250مل  من  يخلط  الرش; 
المنتج مع 100 لتر من الماء ويمكن تطبيقه 
من 3-4 مرات على أن تكون بين كل فترة 

تطبيق من 7 إلى 15 يوم.

بالري; في أنظمة التنقيط أو الرش أو أنظمة 
الميني سبرينك ينصح بأستخدام 1 لتر على 
أن يكون بين كل أستخدام فترة تتراوح بين 7 
الى 15 يوم للدونم )1000m2(. يجب أال 

يكون األستخدام في فترة اإلزهار.

فوائد األستخدام

موعد األستخدام
    المكونات 

المحتويات

من أصل نباتي

يدعم نمو منتج قياسي ويوفر جودة 
وكفاءة اإلنتاج.

يعمل على زايدة نسبة السكر في 
العنب ويوفر كفاءة أنتاجية عالية.

داعم الغنى عنه للكرز والتفاح 
والجوز والرمان والخوخ 

والحمضيات.

يدعم نمو وكبر حجم الفاكهة.

أستخدامه  يمكن  الخضروات;  زراعة  في 
على أن يكون بين كل استخدام فترة تتراوح 
اإلنتاج  موسم  خالل  يوم   15 الى   7 بين 

بأكمله باستثناء فترة اإلزهار.

المادة العضوية
الكربون العضوي
إجمالي النيتروجين

أوكسيد البوتاسيوم الماء
درجة الحموضة

%30
%13
%1
%3
4-6

سماد عضوي سائل

األستخدام  
 في الخضروات                                       

20 لتر
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يستخدم مع  الحبوب  في  الجافة;  الزراعة  في 
 1–0.5 مبيدات األعشاب حيث ينصح بخلط 
للدونم  الماء  من  لتر   40 مع  المنتج  من  لتر 

.)1000m2(

أو  التنقيط  أنظمة  في  المروية;   الزراعة  في 
الرش أو أنظمة الميني سبرينك ينصح بأستخدام 

.)1000m2( 1-2 لتر من المنتج للدنم

من أصل نباتي

يلبي احتياج النبات من مواد معدنية وعضوية.

يزيد من الجودة والمحصول.

لكون منشأه نباتي فأنه يعمل على كل 
من النبات والتربة.

يمكن أستخدامه عن طريق خلطه مع 
األسمدة بالتقطير والمبيدات الحشرية.

يزيد من فائدة األسمدة أو المبيدات 
المستخدمة.

يوفر المواد العضوية الضرورية من 
أجل زيادة فعالية الكائنات الدقيقة في 
التربة مما يدعم أنتشارها ونشاطها.

يدعم زيادة التركيب التنفسي 
والبروتين في النبات.

بالري; في أنظمة التنقيط أو الرش أو أنظمة 
لتر   1 بأستخدام  ينصح  سبرينك  الميني 
من المنتج على أن يكون بين كل أستخدام 
للدونم  يوم   15 الى   7 بين  تتراوح  فترة 
األستخدام  يكون  أال  يجب   .)1000m2(

في فترة اإلزهار.

أي  األوراق  طريق  عن  أستخدامه  تم  أذا 
من  لتر   1 إلى  250مل  من  يخلط  الرش; 
المنتج مع 100 لتر من الماء ويمكن تطبيقه 
من 3-4 مرات على أن تكون بين كل فترة 

تطبيق من 7 الى 15 يوم.

فوائد األستخدام

موعد األستخدام
    المكونات 

المحتويات

من أصل نباتي

يمكن رؤية تحسن ملحوظ عندما 
يستخدم في جميع أنواع أنظمة الري 

من التربة واألوراق.

يزيد من عدد الجذور الشعرية ويوفر 
نمو جذور ممتازة.

بفضل أحتوائه على الزنك فأنه يعزز 
نمو الحبوب وبالتالي يزيد من نسبة 

البروتين والغلوتين في الحبوب.

أستخدامه  يمكن  الخضروات;  زراعة  في 
على أن يكون بين كل أستخدام فترة تتراوح 
اإلنتاج  موسم  خالل  يوم   15 الى   7 بين 

بأكمله باستثناء فترة اإلزهار.

المادة العضوية
إجمالي النيتروجين

النيتروجين العضوي
نيتروجين اليوريا
أوكسيد البوتاسيوم

البورون
المنغنيز

الزنك
درجة الحموضة

الكاربون العضوي

%20
%8
%0.2
%7.8
%0.01
%0.01
%0.1
%1
4-6
%8

 سماد عضوي معدني سائل

األستخدام  
 في الخضروات                                       

20 لتر
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في أشجار الفاكهة بعملية التنقيط يستخدم 4-2 
عن   .)1000m2( للدونم  المنتج  من  لتر 
طريق أنظمة الرش يخلط 200مل-400مل من 

المنتج مع 100 لتر من الماء.

يستخدم  التنقيط  بعملية  الدرنية  النباتات  في 
2-4 لتر من المنتج للدونم )1000m2(. عن 
طريق أنظمة الرش يخلط 200مل-400مل من 

المنتج مع 100 لتر من الماء.

في المحاصيل الداخلة في الصناعة وأزهار 
الزينة  يمكن أستخدام المنتج بعملية 

التنقيط يستخدم 2-4 لتر من المنتج للدونم 
)1000m2(. عن طريق أنظمة الرش يخلط 
200مل-400مل من المنتج مع 100 لتر من 

الماء.

K-23

يسرع نمو وتلون الفاكهة.

يقلل من تأثير تغيرات العوامل الخارجية 
إلى حد أدنى.

باإلضافة إلى تسريع نمو وتلوين 
النباتات ، فإنه يقلل من آثار العوامل 

الخارجية على النباتات.

يقلل من اآلثار الجانبية للبرودة 
والتغيرات المفاجئة في الرطوبة 

)تنظيم فتح وأغالق المسام( واألدوية 
الخاطئة ومنظمات النمو )من خالل 
ترتيب عملية التعرق النبات أو نقل 

األمينو أسيد واألمونيوم الى الجذور(
إلى أدنى حد.

يتم أمتصاصه من قبل النبات بسرعة 
كبيرة ويسمح للفاكهة بالنمو بسرعة.

يدعم نضج الفواكه )ذات لون متجانس 
وبريق وجاذبية(.

يذوب في الماء بتركيزات الموصى بها وال 
يترك مخلفات على اإلطالق.

األستخدام  

للدونم  المنتج  من  لتر   4-2 يستخدم 
الحقل  خضروات  على   )1000m2(
المفتوح بعملية التنقيط. أذا كان عن طريق 
من  200مل-400مل  يخلط  الرش  أنظمة 

المنتج مع 100 لتر من الماء.

الزجاجية(;  )البيوت  البيوت الخضراء  في 
بعملية التنقيط يستخدم 2-4 لتر من المنتج 
أذا كان عن طريق   .)1000m2( للدونم
من  200مل-400مل  يخلط  الرش  أنظمة 

المنتج مع 100 لتر من الماء.

 2 يستخدم  التنقيط  بعملية  الحبوب  في 
الرش  )1000m2(.وأنظمة  للدونم  لتر 

.)1000m2( 200مل للدونم

فوائد األستخدام

موعد األستخدام

المحتويات

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم

وهذا يعزز من تأثير البوتاسيوم فهو 

مزيج صاحب صيغة خاصة.

يدعم بقاء الثمار لفترات طويلة على 
األغصان كما يزيد من مقاومة الثمار 

حتى وصولها لألسواق من بعد 
الحصاد.

يمكن أن يطبق عند الحاجة من فترة نمو 
النباتات.

8-23%أوكسيد البوتاسيوم

محلول البوتاسيوم السائل

حول المنتج 
أنحالله

20 لتر
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يذوب في الماء بالكثافة الموصى بها وال يترك 
أي بقايا.

األمينوأسيد 
من أصل نباتي

يدعم زيادة اآلزهار واإلثمار.

غني بالمعادن والفيتامينات.

يتم أخذها بسهولة واستيعابها بسرعة من 
قبل النباتات.

األزهار  وزيادة  سريع  تجذير  يوفر 
واإلثمار.

يقصر فترة الحصاد و يبكر في النمو.

تقلبات  ضد  النباتات  مقاومة  من  يزيد 
فصلي  في  المجهدة  والظروف  المناخ 

الخريف والشتاء.

بصورة خاصة يزيد من أخذ وأستيعاب 
والمغنيسيوم.  والكاليسيوم  البوتاسيوم 
الطاقة  النبات  سيكتسب  هذا  وعلى 

الالزمة.

في الخضروات وأشجار الفاكهة,

في أنظمة الرش يخلط 250مل-350مل من 
المنتج مع 100 لتر من الماء.

في أنظمة التقطير يطبق على النحو التالي 
.)1000m2( 1-3 لتر من المنتج  للدونم

فوائد األستخدام

موعد األستخدام
من أصل نباتي

المحتويات

الحر  األميني  الحمض  يحتوي 
التحليل  طريقة  عن  الناتج   L-alpha
على  الديناميكي  اإلنزيمي  المائي 
محتوى غني من الببتيدات ذات السلسلة 
هيدرات   ، النيوكليوتيدات   ، القصيرة 
 ، الماء  في  للذوبان  القابلة  الكاربون 

اليغوساكاريدس ، منظمات نمو النباتات 
الطبيعية ، المعادن والفيتامينات.

النمو  فترة  من  النباتات  في  استخدامه  يتم 
على أن يكون بين كل أستخدام 15 يوم.

المادة العضوية
الكاربون العضوي

النتروجين العضوي
األحماض األمينية الحرة

أوكسيد البوتاسيوم
درجة الحموضة

%39
%17
%3
%4
%1
3-5

سماد عضوي سائل

األستخدام  
 في الخضروات                                               أنحالله                                 

20 لتر
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محفز اإلزهار

يسرع النمو والتطور.

يضمن تطور متناسق للفواكه والزهور

 DUNGER FLWR  عندما يتم إعطاء
في فترة ما قبل اإلزهار فأن عدد األزهار 

والثمار سيزداد في النباتات.

عندما  والثمار.  األوراق  تساقط  يمنع 
النمو  فيها  يكون  التي  للنباتات  يعطى 
إلى  التنمية  يوجه  فأنه  الخضري سريع 

أجزاء المولدة مما يبطئ النمو.

من  يزيد  فأنه  جذور  من  يعطى  عندما 
كمية الجذور ومعدل نمو الجذر ووظيفة 

الجذر.

عندما يؤخذ من الجذور فأنه يؤثر مجدداً 
على األزهار وأجزاء النمو في النبات.

خاص  منتج  هو   FLWR  DUNGER
يتحكم في تطوير األجزاء المنتجة )الزهرة 
الثمرة(  اللب   ، الفاكهة   ، اللقاح  الحبوب   ،

ومناطق النمو في النبات.

والتي يتم نقلها إلى النبات بسرعة كبيرة 
ويعمل على الفور.

NPK 6-5-6 محلول السماد

فوائد  

يمكن أستخدام هذا المنتج مع جميع أنواع 
قبل  ينصح  ولكن  والمبيدات  األسمدة 

اإلستخدام بأختبار جرعات الصغيرة.

أنظمة  في  أستخدامه  يمكن  التطبيق; 
الرش والتنقيط بخلط 250مل - 500مل 

من المنتج.

على شكل جرعة; في كل النباتات عن 
األحتياج  وحسب  الرش  أنظمة  طريق 
يخلط 100مل – 200مل من المنتج مع 
100 لتر من الماء أو يستخدم 100مل 

 .)1000m2( 200مل للدونم –

 2-1.5 يستخدم  الري  أنواع  في جميع 
 .)1000m2( للدونم  المنتج  من  لتر 
50مل- من  فيستخدم  األشجار  في  أما 

100مل لكل شجرة.

موعد األستخدام

المحتويات

نمو  خالل  الخضروات;  إنتاج  في 
الخضروات وأشجار الفاكهة والكروم. 
يستخدم المنتج من 3-4 مرات وتقسم 

قبل مرحلة النمو وبعد مرحلة النمو.

إجمالي النيتروجين
نيتروجين اليوريا
أوكسيد البوتاسيوم

أوكسيد البنتوكسيد الفوسفور 

%6
%6
%6
%5-8

األستخدام  
 في الخضروات                                               قابلية األمتزاج                              
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والفلفل والباذنجان والفاصولياء والخيار 
والشمام. يطبق 1-2 خالل فترة النمو. وعندما 

تكون الثمار بحجم 2 سم يتم تطبيق المنتج 
2-3 مرات بين كل تطبيق 10-15 يوم. تكون 
الكمية 150-250مل من المنتج لكل 100 لتر 

من الماء أو 1-1.5 لتر من المنتج لكل دونم 
.)1000m2(

البيوت الزجاجية؛ يعطى عن طريق التنقيط 
بعد غرس الشتالت في التربة. تكون الكمية 
150-250مل من المنتج لكل 100 لتر من 

الماء أو  1-1.5 لتر من المنتج لكل دونم 
.)1000m2(

نباتات درنية؛ يستخدم قبل الزراعة في كل 
من بنجر السكر والفجل والبصل والبطاطا 
والجزر. تكون الكمية 150-250مل من 

المنتج لكل 100 لتر من الماء أو 1-1.5 لتر 
.)1000m2( من المنتج لكل دونم

يستخدم عند أعداد التربة في كل من زهرة 
دوار الشمس واليانسون والذرة. تكون الكمية 
150-250مل من المنتج لكل 100 لتر من 

الماء أو 1-1.5 لتر من المنتج لكل دونم 
.)1000m2(

األمينوأسيد 
من أصل نباتي

يطيل من عمر تخزين الفاكهة.

 يوازن درجة الحموضة.                                                                                                                                         
                                          

يزيد من متانة المنتج.

والبوتاسيوم  المغنيسيوم  نسبة  كانت  أذا 
سوف  التربة  في  جداً  مرتفعة  واألمونيوم 

تنخفض كمية أمتصاص الكالسيوم.

عندما تكون درجة الحموضة فوق 8 درجات 
اليمكن  اي  يقل؛  الكالسيوم  أنحالل  فأن 

أمتصاص الكالسيوم.

أذا كانت نسبة الصوديوم )الملوحة( عالية في 
التربة فال يمكن أخذ الكالسيوم.

يستخدم من مرة إلى مرتين خالل فترة 
النمو في عفن طرف الزهرة القمى وسفع 

األطراف وضد تخفيف أنسجة الفاكهة 
والنمو الخضري وعند نمو الفاكهة. عندما 
تكون الثمار بحجم 2 سم يتم تطبيق المنتج 
2-3 مرات بين كل تطبيق 10-15 يوم. 

تكون الكمية 150-250مل من المنتج لكل 
 .)1000m2( دونم

يطبق من 2-3 مرات في سفع رأس الورقة 
والنمو الخضري وخالل فترة نمو الفاكهة 

وخالل فترة األنتاج. تكون الكمية 150-
.)1000m2( 250مل لكل دونم

ضد النقرة المرة والخ.

مهم في تطبيقات الفترة المبكرة )جرعتين(.

المناطق التي توجد بها عالمات النقرة 
المرة بشكل واسع األنتشار، يجب البدء في 
أستخدام التطبيقات والحفاظ عليها في الفترة 
المبكرة. ويكون أول استخدام بعد 20 يوًما 

من وضع الفاكهة واألستخدام الثاني بعد 40 
يوماً  من اإلثمار.

الخضروات )الحقل مفتوح(؛ يستخدم أثناء 
الزرع وبعد الزرع في كل من الطماطم 

فوائد األستخدام

يستخدم في النباتات التي 
إزهارها وعمرها قصير من أجل 

الحصول على منتج جيد وسليم.                                       
             CA PLUS+  الحتواء ال
على األحماض األمينية فأنه يعزز تفتح 

المسام.

إذا كان التمثيل الضوئي )التركيب الضوئي( 
ستكون  الممتصة  الكالسيوم  كمية  فأن  قليل 

ضئيلة.

إذا كان هناك نقص في الكالسيوم في التربة 
أو إذا كان في شكل غير قابل لألمتصاص ، 
إذا كانت كمية المادة العضوية منخفضة ، فإن 

سعة تبادل الكاتيون تكون منخفضة. 

منتج يتم أستخدامه طوال الموسم في المناطق 
والمنتجات الزراعية الجافة.

يزيد من إنبات البذور.

له تأثير على نمو النبات 
واإلخصاب ونوعية المنتج.                                                          

.)CEC( يزيد من قدرة تبادل الكاتيون
يزيد من نفاذية أغشية الخاليا في الجذور 

ويزيد من كمية أمتصاص المغذيات.

يبدأ األستخدام بعد تحول الزهرة إلى 
ثمرة وينتهي عند تغير لون الثمرة في كل 
من التفاح والكمثرى والسفرجل والكرز 
والمشمش والخوخ. تكون الكمية 150-

250مل من المنتج لكل 100 لتر من الماء 
أو 100-150مل لكل شجرة.

الحمضيات )الليمون واليوسفي والبرتقال( 
يكون األستخدام خالل الموسم. تكون 

الكمية 150-250مل من المنتج لكل 100 
لتر من الماء أو 100-150مل لكل شجرة.

يبدأ األستخدام بعد تحول الزهرة إلى ثمرة 
وينتهي عند تغير لون الثمرة في الزيتون. 
تكون الكمية 150-250مل من المنتج لكل 
100 لتر من الماء أو 100-125مل لكل 

شجرة.

يبدأ األستخدام خالل الحراثة والحصاد 
بشكل يومي بعد غرس الشتالت في ثمرة 
الفراولة. تكون الكمية 150-250مل من 

المنتج لكل 100 لتر من الماء أو 50-
.)1000m2( 75مل لكل دونم

يتم األستخدام بعد بدء بلوغ النباتات إلى 
فترة حصاد أشجار العنب. تكون الكمية 

150-250مل من المنتج لكل 100 لتر من 
الماء أو 1-1.5 لتر من المنتج لكل دونم 

سماد عضوي سائل

موعد األستخدام

QUTALENT
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الليونارديت هو مصدر عضوي مكيف للتربة 
وهو مصدر للمادة العضوية في التربة.

مكيف التربة العضوي مصدره الليونارديت 
وهو مصدر للمادة العضوية في التربة.

)الهيوميك(  الدبالية  األحماض  تلعب 
والفوليك دوراً فعاالً في تأمين المواد الغذائية 
النبات  إلى  النادرة  والعناصر  والفيتامينات 

بصورة طبيعية.

يكسب التربة الثقيلة أو المتماسكة )الطينية( 
بنية ناعمة وقابلة لألختراق مما يجعلها أكثر 

عرضة للهواء وسهلة العمل فيها.

بالماء  األحتفاظ  على  التربة  قدرة  من  يزيد 
الرمل  والرطوبة عن طريق ربط جزيئات 
في التربة الخفيفة )الرملية( بسبب خصائصه 

الالصقة.

أعتمادا على نتيجة تحليل التربة يمكن 
أستخدام 25-50 كيلوغرام أو أكثر من 
المنتج للدونم )1000m2(. ويكون ذلك 

.قبل الزراعة أو مع الزراعة.

فوائد األستخدام

    المكونات 

المحتويات

الليونارديت

يساعد النباتات على أن تكون بهيئة صحية 
وقوية ومقاومة للتأثيرات الخارجية الضارة.

للنظر  والفته  وريانة  أكبر  الثمار  يجعل 
والوانها زاهية على هيئة نموذجية.

عن  الحرارة  من  المزيد  حفظ  على  يساعد 
طريق سواد لون التربة.

 يزيد من مدة الصالحية والتخزين للمنتجات 
مما يؤدي الى رفع القيمة السوقية لها.

سهلة  يجعلها  مما  التربة  في  الجفاف  يمنع 
المعالجة.

المادة العضوية
أحماض الهيوميك+ الفوليك

نسبة الرطوبة العظمى
درجة الحموضة

%40
%20
%20
5-7
10-8

 مكيف التربة المعدني العضوي

األستخدام  
 في الخضروات                                       

مزيج معدني عضوي



28 29

ديد
لح

ت ا
يتا

كبر
EC سماد مسحوق الحديد  كبريتات الحديد

مصدر الحديد للنباتات.

عليها  يظهر  ال  التي  للنباتات  ينصح 
نقصان  بسبب  الكافي  النمو  أعراض 

الحديد.

الحديد هو أحد مكونات التمثيل الضوئي 
وأحد العناصر النزرة الالزمة لنمو جيد.

في  شحتاً  الدقيقة  المغذيات  أكثر  هو 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تكثر 

فيها التربة الكلسية.

الضوئي  التمثيل  مناطق  فقدان  عند 
تتراكم المواد الجافة في النبات وتنخفض 
المحاصيل. في المقابل كبريتات الحديد 
هي خالبة الحديد ومصدر للحديد فعالة 

للغاية.

إنه يسرع من زيادة صبغة الكلوروفيل

الالزمة لعملية التمثيل الضوئي في النباتات،

بحيث يكون النبات دائم الخضرة وصحي.

فوائد األستخدام

في الخضروات )حقل مفتوح( يستخدم 3-2 
 )1000m2( كيلوغرام من المنتج للدونم
حدوث  وعند  الثمار  تكوين  أثناء  في 

النقصان.

تشكل  وبعد  التربة  تهيئة  الكروم عند  في 
الثمار يستخدم 3 كيلوغرام لكل شجرة أو 

.)1000m2( 3 كيلوغرام للدونم

أستخدام  يتم  البقوليات  في  اإلزهار  بعد 
2-3 كيلوغرام على شكل جرعتين للدونم 

.)1000m2(

)البيوت  الخضراء  البيوت  نباتات  في 
الزجاجية( يستخدم 2-3 كيلوغرام من 
أثناء  في   )1000m2( للدونم  المنتج 

تكوين الثمار وعند حدوث النقصان.

في أشجار الفاكهة يستخدم 3 كيلوغرام 
لكل شجرة باإلسقاط على تيجان األشجار 

عند تهيئة التربة و النقصان الملحوظ.

الشمس  الذرة ودوار  نبات  في كل من 
والتبغ والقطن عند خروج 4-5 أوراق 
في النبات يستخدم 3-4 كيلوغرام للدونم 

.)1000m2(

المحتويات

17%الحديد

مجاالت األستخدام وطرق األستخدام
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أول ثمرة للنبات بأربع أسابيع  يستخدم المنتج 
مرة ثانية.

في أشجار الموز; في البراعم الجديد يستخدم 
500مل للدونم )1000m2( أو يخلط 500مل 

من المنتج مع 100 لتر من الماء.

في أشجار الخوخ والبرقوق والمشمش والكرز 
أنتهاء  بعد  المنتج  من  األول  األستخدام  يكون 
تشكل األوراق. وبعد خروج أول ثمرة للنبات 

بأربع أسابيع  يستخدم المنتج مرة ثانية.

فيها  تحمل  التي  الفترة  في  السكر;  بنجر  في 
النبتة 4-6 أوراق يستخدم المنتج أول مرة. وبعد 
خمسة عشر يوما يكون األستخدام الثاني للمنتج.

يستخدم المنتج من مرة أو مرتين في فترة النمو 
في أشجار البندق.

كبريتات المغنيسيوم 

في  األخضر  للون  رئيسي  مكون 
النياتات.

يوفر مقاومة ضد البرد واألمراض.

يبدو  التي  النباتات  لتنشيط  مثالي  سماد 
عليها النمو الضعيف أو لمنع هذا السلبية 

في الفترة المبكرة.

للون  الرئيسي  المكون  هو  المغنيسيوم 
النباتات  في  )الكلوروفيل(  األخضر 
والذي يعزز نمو أوراق صحية خضراء 
داكنة اللون من خالل تحفيز النبات من 

األستفادة القصوى من أشعة الشمس.

مع كل هذا لها تأثير قوي على التمثيل 
المادة  تراكم  وقدرة  للنبات  الضوئي 
المغذية  العناصر  من  هو  لذلك  الجافة. 
التي لها تأثير حاسم على عائد المحصول 

والجودة. 

والباذنجان  والفلفل  الطماطم  من  كل  في 
عملية  من  أسبوعين  بعد  المنتج  يستخدم 
خداع النبات. وبعد خروج أول ثمرة للنبات 

بأسبوعين يستخدم المنتج مرة ثانية.

في كل من الخيار واليقطين والشمام والبطيخ 
عملية  من  أسبوعين  بعد  المنتج  يستخدم 
خداع النبات. وبعد خروج أول ثمرة للنبات 

بعشرين يوماً يستخدم المنتج مرة ثانية.

في الحمضيات يكون األستخدام األول من 
المنتج قبل اإلزهار بعشر إلى خمسة عشر 
بستة  للنبات  ثمرة  أول  يوماً. وبعد خروج 

أسابيع  يستخدم المنتج مرة ثانية.

في أشجار التفاح والكمثرى والقطن يكون 
اإلزهار  قبل  المنتج  من  األول  األستخدام 
بعشر إلى خمسة عشر يوماً. وبعد خروج 

فوائد األستخدام

األستخدام

المحتويات

تسمح للنبات باإلستفادة القصوى من 
أشعة الشمس.

يدعم تشكيل أوراق خضراء داكنة.

يزيد المغنيسيوم أيًضا من كفاءة أستخدام 
المياه في النباتات وأمتصاص الفوسفور. 
عن  واألمراض  للبرد  مقاومة  ويوفر 

طريق تقوية األوراق.

من  مكثف  بشكل  المغنيسيوم  يستهلك 
التربة من قبل بنجر السكر والبطاطس 
والفلفل  والباذنجان  والخيار  والطماطم 
والملفوف  والموز  والبطيخ  والشمام 

والذرة والحمضيات والتفاح والعنب.

أوكسيد المغنيسيوم
ثالث أكسيد الكبريت

%16
%32
10-8

 EC سماد مسحوق المغنيسيوم

موعد األستخدام
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أعاله  األزمنة  في  ذكر  كما  المنتج  يستخدم 
للدونم  150مل-200مل  النسب  وتكون 
)1000m2( أو يخلط 150مل-200مل من 

المنتج مع 100لتر من الماء.

)SO3(
)MgO(
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المستقبل في
التربة 
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