ﻣﺆﺳﺴﺔ ارض اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﻠﺨﺪﻣـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ
Green Land Est.

ﺷﺮﻛﺔ درﻋﺎوي
Darawi Co.

املــحتــويـات











































 Compaqpcat

Tessenderlo Kerley

Daymsa


























نبذة عن ال�رشكة

تأسست مؤسـسة األرض الخضراء للخدمات الزراعية سنة  1987من قبل مجموعة من
املهندسين الزراعيين ،واستطاعت املؤسسة ومن خالل ادارتها العامة واملمثلة باملدير
العام املهندس محمد الدرعاوي ،وكادرها الفني املتخصص (حيث أن معظم موظفيها
من املهندسين الزراعيين الـمختصين) أن تساهم بشكل فاعل بتطورالقطاع الزراعي في
األردن ،حيث استطاعت األصناف واملواد التي يتم تسويقها في األردن أن تحتل املراتب
األولى في السوق الزراعي األردني من بذوروأسمده ومبيدات وغيرها.
كما استطاعت املؤسسة ونتيجة لكفاءتها و اتباعها األسلوب العلمي الدقيق في البحث
والتسويق ،الدخول إلى األسواق املجاورة وفتح فروع بالعراق و فلسطين والسعودية
ومصر ،باإلضافة إلى اخذ وكاالت الشركات العاملية التي تمثلها في األردن والعراق
وفلسطين والسعودية إلى دول مثل سوريا ودول الخليج العربي واملغرب العربي.
املؤسسة في تمثيلها للشركات ،على اختيارالشركات العاملية املتخصصة واملميزة
تعتمد
ً
واملعروفة عامليا بمنتجاتها ً و أبحاثها ،والتعاون معها في تجربة األصناف واملواد بشكل
دقيق قبل تسويقها محليا أو تصديرها للدول املجاورة حيث تملك الشركة محطة
للتجارب في منطقة األغوار ،لعمل تجارب على معظم املواد الزراعية املختلفة ،واختيار
أفضل هذه املواد.

محطة التجارب
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بذورالهجين من شركة باكربرذرزالهولندية
Hybrid Seeds From Bakker Brothers-Holland
فاصولياء كنتاكي ووندر
• فاصولياء بلدية.
• صنف متسلق للبيوت املحمية ،إنتاج وفير.
• لون الثمارأخضرداكن ،لون البذور أبيض.
• قرون طويلة من  23-21سم.
• مقاومة لفايروس (.)BCMV

كنتاكي

فاصولياء سفير
متسلقة للبيوت املحمية و األنفاق البالستيكية.
• فاصولياء ً
• نبات قوي جدا ،متحمل للفايروس ()BCMV
• قرون طويلة مستقيمة ( 20-18سم) ،وبعرض ( 9-8ملم).
• لونها أخضرغامق ،بدون خيوط.
• صنف مبكروالبذور بيضاء.

سفير

فاصولياء فيجي
• فاصولياء عريضة
• صنف متسلق للبيوت املحمية متحملة للفايروس
• لون الثمارأخضرداكن
• إنتاج عالي
• طول الثماريصل إلى  25سم ولون البذور بيضاء

فاصولياء فيجي

فلفل حارليدرF1
• للزراعة املحمية واملكشوفة
• الثمارخضراء اللون تتحول إلى األحمرعند النضج
• القشرة الخارجية متوسطة السماكة
• طول الثمرة  18×3سم
• عالي اإلنتاج
• مقاوم لفايروس TMV, L1
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فلفل حارليدر

بذورالهجين من شركة باكربرذرزالهولندية
Hybrid Seeds From Bakker Brothers-Holland
فلفل حارF1 Izar
• للزراعة املحمية
• متوسط التبكير
• الثمارقرن الغزال  2.2×19سم
• لون الثمارأخضريتحول إلى األحمرعند النضج

فلفل حارIzar

باذنجان جاودي F1
• للزراعة ًاملحمية واملكشوفة
• مبكرجدا
• الشكل بيضاوي
• لون الثماربنفسجي غامق

باذنجان جاودي

باذنجان بسانو F1
ً
• صنف مبكرجدا
• النبات قوي
• طول الثمار  15-8سم
• لون الثمارأسود المع
• يصلح للزراعة املحمية و املكشوفة

باذنجان بسانو

ذره حلوة Roi Soleil

•
صنف مبكر  85-75يوم ُ
• طول العرنوس  30-21سم و قطر  8-6سم ،عدد السطور للعرنوس  24سطر
• اللون أصفر
• الطعم حلو
• يحمل النبات من  2-1عرنوس

ذرة Roi Soleil

زهره ايرلي و ايت ستار F1
• صنف مبكر
• النبات قوي واالوراق تغطي الرأس
• متحمل للحرارة والبرودة
• النضج  85-75يوم
• متحمل للبياض الزغبي

زهرة ايرلي و ايت ستار
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بذورالهجين من شركة باكربرذرزالهولندية
Hybrid Seeds From Bakker Brothers-Holland

Alfalfa Green Magic
برسيم جرين ماجيك

ً
ً
• صنف مطور حديثا و غيرمعدل وراثيا.
.)Dormancy
• صنف معمرلعدة سنوات ذو نوعية ممتازة (ً 9
صيفا والباردة شتاءً.
• صنف يالئم األجواء شديدة الحرارة الجافة
• يعتبرمن أنشط األصناف خالل الشتاء ونموه ممتازفي الصيفً .
• جرين ماجيك سريع النمو بعد الحش ويعطي إنتاجية عالية جدا على مدارالعام.
• يتميز نباته بسيقان رفيعة إلى متوسطة وإرتفاع في نسبة األوراق إلى السيقان مما يعني نوعية أفضل وإنتاج أعلى
(. )High Stem leaf ratio 1.7:1
ً
• يتميزبمحتواه العالي من البروتين ويعتبرمصدرمميزجدا لألعالف.
• يتميزبتحمله الجيد لـملوحة التربة.
• جرين ماجيك عالي املقاومة لفطريات التربة وخاصة االنثراكنوز (عفن التاج) ،الفيرتسيليوم ،الفيوزاريوم ،الفايتوفثرا
(عفن الجذور) وعالي املقاومة للنيماتود.
• جرين ماجيك عالي املقاومة ألنواع املن الرئيسية التي تصيب البرسيم مثل املن املنقط ومن البازيالء ومن البرسيم األزرق.
• متوسط املقاومة لنيماتود ساق البرسيم  ALfalfa Stem Nematodeومتوسط املقاومة للذبول البكتيري.
معدل اإلستعمال  5-3 :كغم  /دونم.
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البذورالعادية من شركة باكربرذرزالهولندية
Non-Hybrid Seeds From Bakker Brothers-Holland

بصل تكساس جرانو

بطيخ باربادوس

فجل ريزن بتر

جزرنابا

لفت بيربل توب و ايت جلوب
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البذورالهجين من شركة ( )GSNالفرنسية

فلفل المويو هجين F1
• فلفل حلو هجين مبكر ،نموه قوي.
• ثمارتحتوي على ( 4-3حجرات) ،طولها  15-12سم ،عرضها  10-9سم.
• وزنها  220-160غم ،ملساء والمعة جدرانها سميكة.
• لونها أخضرفاتح قبل النضج ،وأحمرعند النضج.
لفايروس (.)TMV
• مقاوم
ً
• مناسب جدا للزراعات املكشوفة ويصلح للزراعة داخل البيوت البالستيكية.

المويو

فلفل حلو جيانت هجين F1
• صنف بلوكي تايب ،مبكر
• القشرة الخارجية سميكة
• الثمارمتناسقة الشكل ،عدد الحجرات 4
• لون الثمارأخضرتتحول إلى األحمرعند النضج ،سريع التلوين
• وزن الثمرة  300-250غرام
• يصلح للزراعة املحمية

جيانت

فاصولياء Sideral
• فاصولياء مبرومة ،متوسطة التبكير ،للزراعات املكشوفة
• النبات قوي وشكله ممتازوإنتاجه عالي
• القرون اسطوانية رفيعة ومستقيمة ،طولها  14-13.5سم ،لونها أخضرغامق والمع
• مقاوم لألنثراكنوز و فايروس ()BCMV

Sideral

بازيالء أونورد
• صنف للسوق املحلي.
• النبات ارتفاعه  120-90سم.
• البذور حجمها كبير ،خضراء داكنة.
• القرن مستقيم وغيرمدبب.
• متحمل للبياض الدقيقي.
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أونورد

البذورالهجين من شركة ( )GSNالفرنسية

بطيخ كارولينا ف1
• شارلستون جري تايب
• النبات قوي
• صنف مبكر ،النضج  70-65يوم
• عدد الثمار  3-2على النبات الواحد
• شكل الثمارمتطاوله ،بوزن  12-8كغم
• لون القشره الخارجيه اخضرفاتح مع خطوط رفيعه
• مقاوم لالنثراكنوز ،الفيوزاريوم

كارولينا ف1

بازيالء شهد
• صنف للسوق املحلي.
• النبات متوسط اإلرتفاع  90-80سم.
• القرون طويلة ومستقيمة وغيرمدببة.
• القرون تحتوي  9-8بذور ،متوسط وزن  1000بذرة 260 :غم.

شهد

خيارالمبادا F1
• خياربيت الفا للزراعة املحمية
• طول الثمار  17-15سم أخضرالمع
• للزراعة الربيعية ،الخريفية والصيفية
• عالي اإلنتاج ومقاوم لألمراض CMV, CVYV, ZYMV

المبادا

ملفوف  Green Crossهجين F1
()O.S Cross Type
• صنف هجين ،النبات قصير.
• األوراق كبيرة ودائرية الشكل ،غيرمجعدة ،أطرافها خفيفة التموج ،لونها
أخضرإلى رمادي.
• رأس مفلطح ،قطره  25-20سم ،جيد التغطية ،وزنه  1.3كغم كحد
أدنى ،لونه الداخلي أبيض.

O.S Cross
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البذورالهجين من شركة ( )GSNالفرنسية
فلفل حارمادونا (قرن الغزال)
• النضج  80-75يوم
• النبات قوي
• طول القرن  17سم
• لون الثمارخضراء تتحول إلى األحمرعند النضج

مادونا

شـ ـم ـ ــام  Priscaهجين
• اناناس تايب
• اللب برتقالي
• عدد الثمار  6-5على النبات الواحد
• وزن الثمار من  2-1.6كغم
• شكل الثماربيضاوي التجويف الداخلي صغير
• الطعم حلو املذاق ونكهه مميزه
• متحمل للفيوزاريوم 1 ، 0و  2والبياض الدقيقي

Prisca

شمام كونتيسا F1
• جاليا تايب
• متوسط التبكير
• تغطيه جيده لالوراق
• الشكل دائري ،وزن الثمار 2.2-1.8كغم
• اللب اخضراللون
• متحمل .MNSV,PX, F

كونتيسا F1

خي ـ ــارماريستا هجين
• خيار بيت الفا للزراعه املحميه
• صنف مبكر
• طول الثمار  17-16سم  ،اللون اخضرالمع
• االنتاج عالي
• للزراعه الصيفيه
• مقاوم لالمراض التاليه CMV, Ccu, Px, PCu

ماريستا

بندورة Volga F1
• للزراعه املحميه
• الصنف مبكر
• وزن الثمره  170-150غرام ،بلحية الشكل  ،صلبه
• عدد الثمار  10ثمارعلى العنقود الواحد
• مقاومه لالمراض التاليه ToMV, TYLCV, Fo1-2, N, V
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Volga F1

البذورمن شركة Richland
خس ستار
• متحمل للحرارة
• النضج  70يوم
• اللون أخضرداكن عريضة
• حجم األوراق كبيرو سميكة
• للزراعة الربيعية والصيفية

خس ستار

خس سارة
• أيسبرغ تايب
• النضج  65يوم
• األوراق كبيرة و سميكة

خس سارة

البذورمن شركة  Bayramالتركية
بصل Bayersoy F1
• صنف هجين مبكرلزراعات النهارالقصير
• األبصال بيضاوية الشكل ،لون القشرة أصفر
• يصلح للزراعة الخريفية
• إنتاج عالي

Bayersoy F1

بصل BS-SY TE-01
• نهارقصير ،مبكرجدا
• اللون اصفرالى بني ،الشكل دائري
• وزن الراس  250-270غم
• عالي االنتاج

بصل Five star
• صنف هجين لزراعات يوم قصير
• األبصال كروية الشكل ،لون القشرة أصفر
• يصلح للزراعة الخريفية
• إنتاج عالي

BS-SY TE-01
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البذورمن شركة  Argetoالتركية

شمام  BALIKهجين
• للزراعه املكشوف وتحت االنفاق
• اناناس تايب
ن
ل
• شكل الثمارمتطاو  ،لو اللب برتقالي
• الشبكه واضحه ،الطعم حلو املذاق
• وزن الثمار  2.2-2كغم
• مقاوم لالمراض PM, DM , F 0-1-2

BALIK

خيار GANIMETهجين
• خياربارثينوكاربك
• صنف ربيعي خريفي للزراعه املكشوفه
• يوجد تفرعات جانبيه  ،املسافه بين العقد قصيره
• طول الثمار  17-16سم
• مقاوم لالمراض CMV, CVYV, PM, DM

GANIMET

كوسا  MUZAFFERهجين
• صنف مبكر
• للزراعه املكشوف وتحت االنفاق
• مناسب للزراعه الربيعيه والخريفيه
• شكل الثماراسطوانيه ،الطول  20-18سم
• مقاوم لالمراض CMV, ZYMV, PM

MUZAFFER

بطيخ  KARAOGLANهجين
• صنف مبكرSugar Baby Type ،
• للزراعه املكشوف وتحت االنفاق
• الشكل بيضاوي ،لون القشره الخارجيه اخضرداكن
• وزن الثم ــار  13-11كغم ،لون اللب احمرقاني  ،حلو املذاق
• عالي االنتاج
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KARAOGLAN

البذورمن شركة  Argetoالتركية

خياربيبي F1 ARG 361
• للبيوت املحمية
• طول الثمار  9-7سم
• عدد الثمار 3-2
خياربيبي 361

شمام F1 Balseker
• أناناس تايب
• الوزن  4-3كغم متطاول الشكل
• لون اللب كريمي فاتح
• الشبكة واضحة
• مقاوم للبياض الدقيقي والزغبي والفيوزاريوم

شمام Balseker

باذنجان F1 Hazan
• للزراعه املحميه واملكشوفه
• النبات قوي
• صنف مبكر
• اللون اسود المع  ،الشكل شبه دائري متجانس
• الوزن  400-300غم  ،الطول  17-13سم
• عالي االنتاج

Hazan F1
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األصناف من شركة أغروتب األملانية
بندوره ريجينا F1
• للزراعه املحمية
• النبات قوي وسالميات قصيرة
• متوسط التبكير
• وزن الثمره  240-220غرام ،كروية الشكل ،صلبة
• مقاوم لألمراض التالية TMV, V, F1,2 , For, S, TYLCV, TSWV

بندورة ريجينا

بندورة جوري F1
• للزراعة املحمية
• النبات قوي
• متوسط التبكير
• وزن الثمرة  200-180غم ،كروية الشكل ،صلبة ،عدد الحجرات 4-3
• مقاوم لألمراض التالية ToMV, V,N

بندورة جوري

بصل مجد هجين
• صنف مبكرلزراعات النهارالقصير
• شكل الثماركروية ،لونها نحا�سي ،قد يصل وزنها إلى  500غرام
• العنق رفيع مما يجعله أفضل للتخزين
• عالي اإلنتاج ً
• متحمل جدا للبياض الزغبي

مجد ()Majd

كوسا جازي هجين
• النبات :قوي ،مبكرالنضج ،إنتاج غزيرللزراعات املكشوفة.
• الثمار :منتظمة لونها أخضرجميل ،شكل الثمارمنتفخ من الطرف الزهري
• حجم الثمرة 14×4 :سم.
لفايروس ZYMV, WMV, CMV
• املقاومات والتحمل :الصنف متحمل ً
والبياض الدقيقي  PMكما أنه متحمل جدا للظروف الصعبة في الحقل.

جازي

بطيخ ِجنان هجين
• صنف كريمسون سويت تايب
• ثماراسطوانية الشكل مع وزن يصل إلى  16كغم
• لون القشرة الخارجية أخضرغامق مع خطوط خضراء فاتحة اللون
• الطعم حلو املذاق
• قليل البذور
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ِجنان

األصناف من شركة أغروتب األملانية
شمام ليليان هجين
• اناناس تايب
• الثماركرويه الى بيضاويه الشكل
• الشبكه واضحه
• لون اللب برتقالي فاتح
• وزن الثمار  2.4-1.7كغم
• مقاوم للبياض الدقيقي ،البياض الزغبي والفيوزاريوم

ليليان هجين

شمام سوبرسويت (نوع غاليا) F1
• صنف مبكر ،إنتاجه غزير.
• ثماركروية الشكل ،وزنها  1.5-1كغم.
أصفرإلى برتقالي.
• ذات شبكة ممتازة ،لون القشرة
ً
• لون اللب أخضر ،طعم حلو لذيذ جدا.
• مقاوم للبياض الزغبي.

سوبرسويت

بطيخ ماديرا هجين F1
• نوع كريمسونً .
• بطيخ مبكرجدا وبدوًن بذور.
• نمو خضري قوي جدا.
• الثماردائرية إلى بيضاوية الشكل ،وزن الثمار  7-6كغم ،القشرة لونها أخضرغامق مخطط.
• مقاوم للفيوزاريوم.

أصل بطيخ  -جالدييترهجين

ماديرا

• أصل هجين مخصص لتطعيم أشتال البطيخ والشمام ،أشتال قوية وعالية التحمل.
• توافق عالي وممتازبين الجذروالنبات بإستخدام جميع وسائل التطعيم.
• نمو قوي يصل إلى  % 98-95خالل  5-3أيام.
شديد التماثل وعالي الجودة للمحاصيل التجارية.
• إنتاج غزير ً
• تحمل عالي جدا للفيوزاريوم و متحمل لدرجات الحرارة العالية والباردة.
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األصناف من شركة أغروتب األملانية
بصل بابلو F1
ً
• صنف مبكرجدا لزراعات النهارالقصير.
• انتاجية عالية وجودة عالية ويتحمل درجات الحرارة العالية.
ز
كروية إلى دائرية
• األبصال :حجمها كبير ،و نها 500-400غمً ،
الشكل ،لونها بني مائل إلى اإلصفراروصلبة جدا ،والطعم غيرحاد.
• له قدرة تخزينية عالية ،ومتحمل لدرجات الحرارة العالية.

بصل بابلو

بندورة مكشوف Casimira
• النمو الخضري قوي ،تغطية جيدة للثمار
• وزن الثمار  200 - 180غرام ،كروية الشكل
• الثمارصلبة ،عدد الحجرات عالي ،الجدران سميكة
• مقاومة لألمراض TMV, V, F, TYLCV

بندورة Casimira

بندورة Azra
ً
• للزراعة املكشوفة ،مبكرجدا
• وزن الثمار  200 - 180غرام ،صلبة ،كروية الشكل
• تغطية جيدة للثمار
• مقاومة V , F2

بندورة Azra

بندورة 320
• للزراعة املكشوفة
• وزن الثمار  400 - 350غرام ،صلبة 6 - 5 ،ثمارعلى العنقود
• مقاومة V , F2
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بندورة 320

األصناف من شركة أغروتب األملانية
طماطم  ZEDER F1هجين
• صنف للزراعه املكشوفه
• النبات قوي ،السالميات قصيره
• وزن الثمره  130-150غرام ،الشكل بلحي
• يتحمل الحراره وتعقد في في درجات الحراره العاليه
• يصلح لالكل الطازح والتصنيع
• تحمل لفايروس TMV, V, F

Zeder F1

بصل ابيض AX W-1085
• نهارقصير
• الشكل دئري متجانس ،ابيض اللون
• وزن الرأس  350-250غم

AX W-1085

بصل أحمرAX R-5070
• نهارقصير ،مبكر
• الشكل كروي الى مسطح ،اللون احمرغامق
• وزن الراس  420-410غم
• الطعم حاد جدا

AX R-5070

بصل AX 8925 F1
• نهارقصير ،متوسط التبكير
• اللون اصفرالى بني ،الشكل دائري
• وزن الراس  300-250غم
• الطعم حاد

AX 8925 F1
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بذورمن شركة سافال الهندية
ذره علفية هجين Safal 999

• عالي اإلنتاج  20-15طن  /هكتار
• متحمل للجفاف
• متحمل للبياض الزغبي واالنثراكنوز
• متعدد الحشات من  5-4حشات
• الحشة األولى بعد  45يوم من الزراعة ومن
ثم حشه كل  25يوم
معدل اإلستخدام  25-20 :كغم  /هكتار

ذره علفيه بايبرSafal 777
• نبات طويل ورفيع
• عالي اإلنتاج
• طعم مستساغ للحيوانات
• متحمل للجفاف
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األصناف من شركة  Southern Co.اإليطالية
فلفل حلو سينتانوف
• مبكر ،ربيعي ،صيفي وشتوي للبيوت املحمية
• طول الثمارمن 20 - 18سم أخضريتحول إلى األصفرعند النضج
• عدد الحجرات 4
• مقاوم للـ TMV

فلفل حاربيكارو

سينتانوف

ً
• مبكرجدا
• للزراعة املحمية واملكشوفة ،ربيعي ،صيفي
• طول الثمارمن  20 - 17سم
• لون الثمارأخضرتتحول إلى األحمرعند النضج

فلفل حلو كينغ

بيكارو

• للزراعة املحمية واملكشوفة ،ربيعية وصيفية
• طول الثمار 20 - 18سم
• مقاوم لـ ToMV
• عدد الحجرات 4
• لون الثمارأخضريتحول إلى األحمرعند النضج

بندورة نوفيسينتو

كينغ

• للزراعة املحمية
• الثمارعنقودية
• وزن الثمار  130 - 110غرام
• مقاومة للـ TYLCV, N, TMV, F, V

اصناف الفلفل الحـلو سناك

نوفيسينتو

Athos, Aramis , Porthos

• النبات قوي ،قصير ،عقد االزهارجيد ،انتاج عالي.
• شكل الثمارمخروطي ،اللون اخضرداكن تتحول عند النضج الى اللون االحمر،
االصفرو البرتقالي طعمها حلو.
• طول الثمار  9-7سم وقطرها  4-2سم.
• يصلح للزراعه داخل البيوت املحميه في فصل الربيع ،الخريف ،الصيف والشتاء
وللزراعه املكشوفه في فصل الربيع والصيف.

سناك
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البذوراملتنوعة
خيارثندرهجين F1
• خياربارثينوكاربك للزراعة املحمية
• عدد الثمار  2-1على الساق الرئي�سي
• طول الثمارمن  18-15سم مع تضلعات خفيفية
• عالي اإلنتاج
• متحمل للفيوزاريوم ساللة  1،0والبياض الدقيقي
• يصلح للزراعة الخريفية والشتوية

ثندر

شمام شبح F1
• صنف أناناس تايب
• النبات قوي
• شكل الثمارمتطاولة ،الشبكة خفيفة
• لون الثمارأصفر ،وزن الثمرة  4-3كغم
• الطعم حلو املذاق مع نكهة مميزة
• متحمل للفيوزاريوم ساللة  2،1،0والبياض الدقيقي

شبح

بطيخ جاك
• النضج بعد  85يوم من الزراعة
• شكل الثمرة دائري إلى بيضاوي ،لون القشرة أخضرمع خطوط خضراء داكنة
اكنوز
• مقاوم للذبول ومتحمل لألنثر ً
• اللب لونه أحمروالطعم حلو جدا
• الصنف مالئم للشحن والتخزين

Jack

فلفل حارهونج كونج ( F1هندي)
• متوسط التبكير
• يصلح للزراعات املكشوفة
• مقاوم لفايروس موزاييك التبغ ()TMV
• عالي اإلنتاج ( 120ثمرة للنبتة الواحدة)
• أملس ،طول الثمار  14سم ،وزن الثمرة  25غم
• يتحمل الشحن والتخزين ،ومالئم للسوق املحلي وللتصدير
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هونج كونج

البذوراملتنوعة
فول بريماتو من شركة سيميورتو اإليطالية
• فول مالطي مبكرً .
• نمو خضري قوي جدا ،اإلزهارعالي ،عقد مبكر.
• قرون خضراء المعة ،طولها  19-16سم.
• البذور املجففة لونها بني.

لوبيا Chryso
• القرن أخضرالمع.
• الطول  15-14سم.
• لون البذور عند اكتمال النضج بني.
• العنقود  3قرون .
• مبكره في النضج  75-70يوم.
• النبات أر�ضي ويمكن زراعته داخل البيوت املحمية.
• تصلح لالستهالك الطازج والتصنيع.

لوبيا متسلقة Coral
• قرن أخضر.
• الطول  17-16سم.
• لون البذور عند اكتمال النضج اسود.
• العنقود  3قرون.
• النضج مبكرمن  70-65يوم.
• النبات متسلق أي يمكن زراعته داخل البيوت املحمية.
• تصلح لإلستهالك الطازج والتصنيع.

خيارس ــائد هجين
• خياربارثينوكاربك للزراعــه املحميه
• عدد الثمار  3-2على الساق الرئي�سي
• طول الثمار  11-9سم ،ملساء
• عالي االنتاج خاصه في الجو الحار
• يصلح للزراعه الربيعيه والصيفيه

سائد
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البذورمن شركة  BHNاألمريكية
بندورة غزال
• للزراعة املكشوفة
• وزن الثمار  150-120غرام
• شكل الثماربلحية
• مقاومة لألمراض VFF NSWP, TY
• النبات يحمل  168ثمرة

غزال

بندورة زينة
• للزراعة املكشوفة
• وزن الثمار  180-160غرام
• النبات يحمل من  130-100ثمرة
• مقاوم لألمراض VFFF, NSWP

زينة

البذورمن شركة هورتس

فول بيانكو
• صنف مبكر
• طول القرن  25-20سم
•  6-5بذره في القرن الواحد
بيانكو
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ﻣﺎﺭﻭﻝ� ﻭهﻮﺭﺗﺎﻝ� هﻤﺎ� ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ� ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ� ﺍﻟ��� ﺗﺠﻤﻊ� ﺃﻛ��� ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ� ﺍﻟﺴﻤﺎﺩﻳﺔ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ� ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ� ﺇ��� ﺃﻓﻀﻞ
ﺍ��ﺼﺎﺋﺺ�ﺍﻟﻔ��ﻳﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎﺭﻭﻝ�ﻭهﻮﺭﺗﺎﻝ�ﺃﺳﻤﺪﺓ�ﻭﺭﻗﻴﺔ�ﻋ���ﺷ�ﻞ�ﺑﻠﻮﺭﺍﺕ ،ﺗﺬﻭﺏ��ﺸ�ﻞ��ﺎﻣﻞ�ﻭﺳﺮ�ﻊ����ﺍﳌﺎﺀ .ﺑﻔﻀﻞ�ﺗﺮﻛﻴ��ﻤﺎ�ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎ�ﻲ
ﺍﳌﺘﻤ�� ،ﻓهﻤﺎ��ﺴﺪﺍﻥ�ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ�ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ����ﺟﻤﻴﻊ�ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ.
ﺍﻟﺮﺵ�ﺍﻟﻮﺭ���ﻟﺴﻤﺎﺩﻱ�ﻣﺎﺭﻭﻝ�ﻭهﻮﺭﺗﺎﻝ ،ﻳﻨﻈﻢ�ﻭ�ﺤﺴﻦ�ﻧﻤﻮ�ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ��ﺸ�ﻞ�ﺻ���ﻭﻗﻮﻱ ،ﻣﻤﺎ�ﻳﻮﻓﺮ�ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ
ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ�ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ�ﺍ��ﻮ�ﺔ .ﻭ�ﺴﺮﻉ�ﻣﻦ��ﻌﺎ���ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ�ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ�ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ�ﺍ��ﻀﺮﻱ�ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎﺕ�ﺍﻟ���ﻋﺎﻧﺖ�ﻣﻦ�ﺁﻓﺎﺕ
ﻗﻮ�ﺔ�ﻭﺃﺿﺮﺍﺭ�ﺑﺎﻟﻐﺔ.
ﺍﳌﺎﺭﻭﻝ�ﻭﺍﻟهﻮﺭﺗﺎﻝ�ﻳﻘﺪﻣﺎﻥ�ﻋﻼﺝ�ﺳﺮ�ﻊ�ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ�ﻭﻣﻮﺛﻮﻕ�ﺣ���ﺿﺪ�ﺃﻋﺮﺍﺽ�ﺍﻟﻨﻘﺺ�ﺍ��ﺎﺩﺓ ،ﻓهﻤﺎ�ﻳﻨﻈﻤﺎﻥ
ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ�ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ�ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ�ﺍ��ﻴﻮ�ﺔ�ﻭ�ﺼ��ﺎﻥ��ﺸ�ﻞ�ﻛﺒ���ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ�ﺍﻟهﺮﻣﻮ�ﻲ���ﻤﻴﻊ�ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ.
ﺧﻠﻴﻂ�ﻣﺎﺭﻭﻝ�ﻭهﻮﺭﺗﺎﻝ��ﻌﻄﻲ�ﺗﺤﻜﻢ�ﻣﺜﺎ���ﻭ�ﻐﺬﻳﺔ�ﻣﺘ�ﺎﻣﻠﺔ�ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ�ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ�ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ�ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ�ﺍ��ﻴﻄﺔ.
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األسمدة الورقية األملانية
األسمدة الورقية األملانية عالية الجودة
Hortal: 6/20/30 + 3MgO + T.E + Additives

هورتال

ً
• سماد ورقي متميزجدا ملرحلة النضج يحتوي على العناصرالسمادية األساسية والعناصرالنادرة والهرمونات
.) النباتية ( على شكل بلورات
• مصنع من مواد نقية عالية الجودة تجعله سريع و كامل الذوبان في املاء مما يؤدي إلى استعمال آمن من
.خالل أجهزة الري املختلفة

مارول

Mairol: 14/12/14+1Mgo+T.E

ً
.• سماد ورقي متميزجدا ملرحلة النمو الخضري يعمل على تنشيط النبات و زيادة نموه
.• سماد كامل مركزعلى صورة بلورات يحتوي العناصراألساسية و النادرة والهرمونات النباتية

مارول فورت

Mairol Forte: 20/20/20+1Mgo+ T.E

.• سماد ورقي متوازن ملعظم مراحل نمو النبات

مارول ب

Mairol P: 11/40/13+T.E

• سماد ورقي عالي الفوسفور للمراحل األولى من نمو النبات ويستخدم لعالج نقص الفوسفور عن
.طريق األوراق

مارول بوستر

Mairol Booster: Fe 4%, Mn 4%, Be 2.5%, Cu 6.7%, Zn 0.3% +Mo +Li

.• سماد عناصرصغرى باالضافة إلى الفيتامينات التي تساعد على تغذية النبات في املراحل الصعبة




Mairol
Booster






6%
4%
4%
2.5%
0.7%
0.3%

(S) ﻛ��ﻳﺖ
*(Fe) ﺣﺪﻳﺪ
(Mn)��ﻣﻨﻐﻨ
(Bo) ﺑﻮرون
*(Cu) ﻧﺤﺎس
(Zn) زﻧﻚ

0.05%
0.2%

(Mo) ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻧﻮم
(Li) ﻟﻴ�ﻴﻮم

 % 100 











*.EDTA ��ﻣﺨﻠﺐ ﻋ

 ﻛﻎ1 : اﻟﻌﺒﻮة
Exporter:
Bieﬆerfeld International GmbH - Germany
Regional oﬃce for Arab countries:
Bieﬆerfeld@greenlandjo.com
Mobile: 00962798001040



 2-1
4 - 2

اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ اردن

ﺷــﺮﻛـــﺔ درﻋــــــﺎوي
ﻣﺆﺳﺴﺔ ارض اﻟﺨﻀﺮاء
P.O.Box: 621352 Amman 11162 Jordan
Tel.: +962 6 56 99 165 Fax.: +962 6 56 99 164
E-mail: info@greenlandjo.com
www.greenlandjo.com
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األسمدة املركبة األملانية من شركة Biesterfeld
بيسترسول

Biestersol

أسمدة املانية ذائبة  100%منتجة من أفضل وأنقى املواد الخام ،يمكن استعمالها في جميع أنظمة الري
املختلفة ،كما ويمكن استعمالها كسماد ورقي.
تحتوي على العناصرالنادرة املخلبة ،مما يزيد من امتصاص النبات لألسمدة بشكل أفضل.
-0/52/34
-12/12/36 + TE
-6/20/30 + TE
-11.5/10/35 + TE

-15/30/15 + TE
-15/15/30 + TE
-18/6/26

-17/10/27 + TE
-30/10/10 + TE
-10/40/10 + TE

بيسترسول ورقي

BiesterSol Foliar : 20/20/20+TE

بيسترسول خالي من اليوريا

BiesterSol Urea Free : 7/13/40+TE

بيسترسول هيوميك

BiesterSol Humic

-Omega: 9/15/33 + HA + FA +TE

بيستركومب

-12/0/43 + 2MgO + TE
-13/6/26 + 9CaO + TE
-10/20/30 + TE

- Alpha: 11/49/6 + HA + FA+T.E

BiesterComp

• أسمدة مركبة محببة عالية الجودة ،خالي من الكلور.
• يزيد من امتصاص النبات للعناصر.
• يزيد اإلنتاج والجودة في املحاصيل املكشوفة واملحمية على حد سواء.
• خالي من ً مسببات األمراض وبذور األعشاب.
• آمن جدا على اإلنسان والحيوان والحشرات وهو صديق للبيئة.
• يدعم النبات بالعناصرالغذائية بشكل متدرج وملدى طويل يظهرعلى اإلنتاج وعلى حيوية النبات.
-15/15/15 + T.E

بيسترفيرت

-12/12/17+3 MgO+16 Sulfur + TE

BiesterFert

أسمدة أحادية عالية الجودة تحتوي على النيتروجين ،الفسفور ،البوتاس ،املغنيسيوم والكالسيوم بصورة
أحادية لكل منهم أو مخلوطا مع عناصرأخرى.
متوفرة بشكل محبب أو رقائق او على شكل بلورات ذائبة .%100
-Ammonium Sulfate 21.
-Magnesium Sulfate.
-Calcium Nitrate.
-UP.
-MAP.
-MKP.
-PN (SO3).
-SOP.
-NK (SO3).
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أسمدة شركة  MANNAاألملانية
منالين ًMannalin
أسمدة مميزة جدا وخالية من الكلور
للتسميد الورقي والجذري

20/5/10+2MgO + T.E

ﺳﻤﺎﺩ���ﻤﻴﻊ�ﻣﺮﺍﺣﻞ�ﺍﻟﻨﻤﻮ�ﻭﺧﺎﺻﺔ�ﺍﻟﻨﻤﻮ�ﺍ��ﻀﺮﻱ ً��ﺴﺘﻌﻤﻞ�ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ�ﺍ��ﺬﻭﺭ�ﻭ�ﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺪ�ﺍﻟﻮﺭ���ﺳﻤﺎﺩ�ﻣﻤ���ﺟﺪﺍ
ﻭ�ﺫﻭ�ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺳﺮ�ﻌﺔ ،ﺧﺎ���ﻣﻦ�ﺍﻟ�ﻠﻮﺭ.

15/5/30+2Mgo+T.E

ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ�ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ�ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ�ﺍ��ﺬﻭﺭ�ﻭﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺪ
ﺳﻤﺎﺩ�ﳌﺮﺣﻠﺔ�ﺍﻟﻨ��،
ً
ﺍﻟﻮﺭ�� ،ﺧﺎ���ﻣﻦ�ﺍﻟ�ﻠﻮﺭ ،ﺳﻤﺎﺩ�ﻣﻤ���ﺟﺪﺍ.

20/20/20+T.E

ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ�ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ�ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ�ﺍ��ﺬﻭﺭ�ﻭﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺪ
ﺳﻤﺎﺩ���ﻤﻴﻊ�ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ،
ً
ﺍﻟﻮﺭ�� ،ﺧﺎ���ﻣﻦ�ﺍﻟ�ﻠﻮﺭ ،ﺳﻤﺎﺩ�ﻣﻤ���ﺟﺪﺍ.
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MANNA

األسمدة من شركة بيولكم اإليطالية

Fertiplant Plus: 20/20/20 + T.E

فيرتبالنت بلص

• سماد ذائب للتسميد عبرأجهزة الري.
• من األسمدة املميزة إلحتوائه على بعض اإلضافات ،يعطي نتائج سريعة وملموسة لدى املزارع.

هايدروفيرت أسيد

14/11/20 + 8CaO + T.E

ً
• سماد ذائب بشكل نقي جدا ،خالي من الكلور.
• مناسب لكافة أنواع التربة وخاصة القلوية واملالحة.
• سريع اإلمتصاص ،ويعمل على تحريرالعناصرالغذائية املثبتة فيسهل امتصاصها.
• يعمل على تخفيض ملوحة التربة.

هايدروفيرت و غرين غو :أسمدة ذائبة لها عدة تركيبات

Green Go: Highly Acidic Fertilizers
• 16/8/23 + T.E
• 19/19/19 + T.E

Hydrofert

• 18/6/26 + 2Mgo + T.E
• 12/12/36 + 2Mgo + T.E
• 15/15/30 + T.E
• 30/10/10 + 2MgO + T.E
• 12/12/38 + T.E
• 13/40/13 + T.E
• 20/20/20 + T.E
• 23/23/23 + T.E
• +15.15.30
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األسمدة من شركة بيولكم اإليطالية

)Keliron Top (6% Fe EDDHA Chelated

كيليرون توب  % 6حديد مخلب
للوقاية والعالج من أعراض نقص الحديد

• حديد على شكل حبيبات ناعمة سريعة الذوبان في املاء.
• سماد جذري لعالج نقص الحديد سريع النتائج واملفعول.
• لزيادة جودة الثمارمن حيث اللون وتماثل الثمار.
ً
• لزيادة تماسك الثماروصالبتها فتدوم طويال بعد القطاف.
• لزيادة تحمل النقل وزيادة فترة التخزين.
2
معدل االستعمال  250 - :غرام  /بيت بالستيك 500م .
 250 -غرام  1000 /م 2للزراعات املكشوفة.

)Phosfik (Cu 11/22/0 + 4 Cu

فوسفيك (النحاس)

لتحسين االزهاروالوقاية من األمراض الفطرية
• سماد سائل يحتوي على النيتروجين والنحاس على هيئة فوسفايت.
• يزيد اإلنتاج والجودة.
• يحفزالنمو الخضري واألزهاروعقد الثماروالنضج.
• يساعد النبات على التعافي من الضغط الناتج عن األمراض الفطرية والبكتيرية.
• ّ
فعال ضد الفطريات املسببة ألمراض الزغبي واللفحات.

غلوبالغا

)Globalga (N7%, P2O5 7%, K2O 4%, Seaweeds 40.5%

لتحسين اإلزهاروزيادة العقد
•  + NPK 7/7/4طحالب.
• سماد سائل يحتوي على املادة العضوية من.
الطحالب البحرية واإلضافات االخرى.
• يزيد اإلنتاج والحجم وتماثل الثمار.
• يزيد من تحمل الثمارللنقل والتخزين.
معدل االستعمال :
 250-200مل 200 /لترماء.
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األسمدة من شركة بيولكيم اإليطالية

نوفا

)NOV@ (O.M 27%, N 1.2% W/V

لزيادة حجم الثماروتحسين النوعية
• منشط طبيعي يستعمل لزيادة حجم وجودة الثمار.
• سماد مخلب مكون من مستخلصات نباتية وأحماض أمينية وفيتامينات.
• يعزز نمو الجذور ،وامتصاص املغذيات ،ويحسن بناء التربة.
• يزيد قوة النبات ويساعد تخطيه ملراحل النمو ويسرعها.
• يضاف عبرأنظمة الري.
2
معدل االستعمال  1:لتر 1000 /م

صن رد

)Sunred (N 3%, K2O 7%, O.C 24%

لتسريع النضج وزيادة التلوين
• منظم نمو طبيعي يبكرالنضج ويسرع التلوين.
• يزيد ويحسن لون الثماروتناسقها.
• يزيد املحتوى السكري في الثمار ،ويحسن الطعم.
• يزيد تحمل الثمارللتحميل والتخزين.
• يستخدم عدة مرات قبل النضج.
معدل االستعمال 750 :مل  200 /لترماء.

فولسست

)Folicist (Organic N 1.5%, Organic Carbon 11%, K2O 6.1%, Betaines 10%

• مركب من األحماض األمينية والفولفيك و مستخلصات األعشاب البحرية.
• يزيد عدد وجودة األزهار.
• يسرع العقد والنضج ويزيد جودة الثمار.
• يحفزإنبات البذور.
• يستخدم في الزراعة العضوية.

سولفيت

)Solvit Mn (N 2%, P2O5 30%, K2O 3%, Mn 4% + T.E

• يستخدم لزيادة عدد وحجم وجودة درنات البطاطا والجزر واملحاصيل الجذرية.
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مركبات هيوميك أسيد

Humisam

هيوميسام  %37سائل
• يحتوي على حامض الهيوميك والفولفيك املستخلصة من أجود املواد
الخام ملادة الليوناردايت و املنتقاة بعناية فائقة.
- Humic Acid 11.5%
- Fulvic Acid 18.5%
- H.A + F.A = 30%
-K2O = 7%
Total = 37%

2.5/1/2 + O.M 60%

كونديت 2.5
• يستخدم بالزراعات العضوية ويخلط مع التربة قبل الزراعة.
• سماد طبيعي عضوي من أصل نباتي ومحسن لخواص التربة.
• يزود النبات بالعناصرالغذائية األساسية.
• خالي من امللوثات وآمن على البيئة.
معدل اإلستخدام  50كغم  /بيت بالستيك.
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كي هيوميت  % 26سائل

26 % K Humate

كي هيوميت  % 18سائل

18 % K Humate

كي هيوميت  % 12سائل

12 % K Humate

االسمدة من شركة سويس غرو

)Curamin Foliar (Cu 3%, O.C 10%, N 3% w/v

كيو رامين

• نحاس عضوي ،يستعمل لعالج نقص النحاس.
• يحتوي على النحاس املخلب على االحماض األمينية.
• له أثرجانبي قوي لزيادة مقاومة النبات للظروف البيئية القاسية واألمراض الفطرية والبكتيرية.
• يزيد النمو الخضري واإلزهارويزيد جودة الثمار.
• ّ
فعال في مكافحة البياض الزغبي واللفحات.

فوسكر افت منغنيز -زنك

)Phoskraft Mn-Zn (N 4.5%, P2O5 44.7%, Mn 7.5% w/w

• لزيادة اإلزهاروتحسين العقد والحد من تشوه الثمار.
• ينظم ويزيد من امتصاص املغذيات حتى عند إعاقة سريان العصارة في جذرالخاليا بسبب األمراض.
• له أثرقوي في زيادة مقاومة النبات للظروف البيئية القاسية واألمراض الفطرية.
• يزيد من مكافحة النبات لألمراض الفطرية مثل البياض الزغبي واللفحات.

فوسكر افت نحاس

)Phoskraft Cu (Cu 4%, N 11%, P2O5 22% w/w

• سماد سائل يستعمل لعالج أعراض نقص النحاس.
• يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور على هيئة فوسفايت.
• لتغذية النبات وزيادة اإلنتاج وتحسين جودة الثمار.
• يزيد من مقاومة النبات لظروف البيئة القاسية واألمراض الفطرية ويزيد من فعالية املبيدات الفطرية عند خلطه بها.
• ّ
فعال في مكافحة البياض الزغبي واللفحات.

فوسكر افت كبريت

)Phoskraft SO3 (N 10%, P2O5 15%, K2O 5% + 30% SO3 w/w

• سماد سائل يحتوي على نسبة عالية من الكبريت والعناصرالرئيسية .NPK
• يقوي النبات ويزيد مقاومته للظروف البيئية الصعبة.
• يزيد من فعالية العناصرفي التربة للنبات.
• يزيد اإلنتاج والجودة ويحسن جودة الثمار.
• ّ
فعال في مكافحة األمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي.

تريول

)Triol L + Mo (MgO: 9.5%, B: 4%, Zn: 2.7%, Mo: 0.07% W/V

• يعتبرمصدرللمغنيسيوم ،الزنك ،البورون و املوليبدنم.
• سماد للرش الورقي للوقاية والعالج من أعراض نقص العناصر.
• سماد للرش الورقي لتحسين اإلزهاروالعقد.
• لزيادة جودة الثمارمن حيث اللون وتماثل الثمار.
ً
• لزيادة تماسك الثماروصالبتها فتدوم طويال بعد القطاف.
• لزيادة تحمل النقل وزيادة فترة التخزين.
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االسمدة من شركة سويس غرو

غروفيرت بلص T.E+ 20/20/20

Growfert Plus 20/20/20 + T.E

• سماد ذائب للتسميد عبرأجهزة الري.
• من األسمدة املميزة إلحتوائه على إضافات ،يعطي نتائج سريعة وملموسة لدى املزارع.
• يستخدم لكافة مراحل النمو.

غروفيرت :أسمدة مركبة عالية الجودة باإلضافة إلى العناصرالصغرى
• Growfert 13/6/26 + 8 CaO + T.E
• Growfert 18/18/18 + 2MgO + T.E

أمينالجا (أحماض أمينية ومستخلصات بحرية) )Aminalga (O.M 40%, O.C 20%, O.N 6%
• يستخدم للزراعة العضوية.
فلفيماكس (حامض الفولفيك)

)Fulvimax (O.M 40.8%

نيتروكال (كالسيوم  +مغنيسيوم) )Nitrokal 915 MO (N 9%, CaO 10%, MgO 5%, Mo 0.07%
ميكروفورس كومبي (خلطة عناصر) )Microforce Combi (B 1%, Zn 1.2%, Mn 2.8%, Fe 6.5%
بيوسبرينت

)Bio Sprint (N 6%, K2O 12%

• نيتروجين و بوتاسيوم و أعشاب بحرية و أحماض الهيوميك والفولفيك.
• للمراحل األولى من عمرالنبات ويسرع اإلزهاروالنضج ويزيد تحمل النبات للظروف الصعبة.
مايكروفورس (مركب كالسيوم)

Microforce (CaO 15%, N 8.5%) Complex form

•  : Nematanمركب عضوي يحتوي على األحماض األمينية النباتية واحماض الهيوميك والفولفيك
له أثرجانبي قوي يمنع تغذية النيمافود على النبات فيمنع ضررها وقلل ف\البويضات ويساعد
النبات املصاب على التعافي.
•  : Algavitمركب من الكالسيوم واملواد العوية للوقاية والعالج من
امراض نقص الكالسيوم ولزيادة االزهارواالنتاج وتثبيت
العقد وتقوية جذرالخاليا.
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العناصرالنادرة من شركة يارا اإلنجليزية

نيوتريل (بودرة)

Fe 9.3%, Mn 2%, B 0.4%, Zn 0.2%, Cu 0.1%

• أفضل منتج مركب من العناصرالنادرة املخلبية (.)EDTA
• يضاف مع الري بالتنقيط في الزراعات املحمية واملكشوفة.
• يعالج نقص العناصربشكل ممتازوسريع.
ً
• محتوى عالي جدا من الحديد.

مايكروسول (بودرة)

Fe 5%, Mn 3%, Zn 4%, Mg 1.2%

• مركب من العناصرالنادرة للرش الورقي.
• يحتوي على نسبة عالية من الحديد والعناصرالنادرة األخرى.

كالتراك بلص

)Caltrac Plus (56% CaO

• تركيبة متميزة ذات محتوى عالي من الكالسيوم باإلضافة للمغذيات األخرى.
• ينظم السوائل غيراملتوازنة التي تؤدي إلى أمراض العفن وتشقق الثمارالناتجة عن
إختالل نسبة الكالسيوم إلى البورون.
• زيادة اإلنتاج وتحسين جودة املحصول.
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أسمدة متخصصة من شركة يارا اإلنجليزية

سينفوس

Seniphos CaO 4% + N 4% + Additives

• سماد سائل يعتبرمصدركالسيوم وفوسفور.
• يعطي صالبة للثمارويساعد على النضج وزيادة الحجم والتلوين ،وزيادة
قابلية التخزين.
ً
• يستخدم رشا على األوراق كذلك عبرأجهزة الري املختلفة.

هايدروفوس

Hydrophos P2O5 44%, MgO 6%, K2O 7% + Additives

• سماد فسفوري سائل يستعمل على جميع املحاصيل.
• يعتبرسماد مميزملحصول البطاطا ،يعمل على زيادة عدد درنات البطاطا في مرحلة رمي السنانير.
• يساعد على األزهارويعالج نقص الفسفور على كافة املحاصيل.

أجريبوتاش

Agripotash K2O 50% + Additives

• من أفضل مصادرالبوتاسيوم السائلة.
• لتحسين نوعية املحصول وزيادة اإلنتاج.
• يستخدم بمعدل ثالثة رشات في املراحل األخيرة من عمرالنبات.
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هيوميك اسيد  +فولفيك من شركة Avrupa
• سماد عضوي للتربة عالي املحتوى من حامض الهيوميك والفولفيك أسيد مستخلص من مواد
أولية عالية الجودة مناسب اإلستخدام الورقي وعن طريق الجذور يستخدم على جميع أنواع
األتربة عبرجميع طرق الري ،ويمكن اإلضافة على األوراق بإستخدام اآلت الرش املختلفة في جميع
مراحل النمو.
• فوائد بالك سترونغ:

• يزود التربة باملواد العضوية ويزيد من النشاط الحيوي في التربة
• يزيد من عدد الكائنات الحية النافعة في التربة ،ويزيد من امتصاص العناصرالغذائية.
• يساعد بإصالح األتربة املالحة والكلسية ،كما ويحمي النباتات من ضرر األمالح في التربة.
• يزيد من قدرة التربة الرملية على حمل جزيئات املاء.
• يزيد فاعلية األسمدة في التربة ويزيد من قابلية النبات إلمتصاص األسمدة :فيقلل من اإلستهالك الزائد
في األسمدة ،كما يسهل عملية امتصاص العناصراملغذية عبرالجذور.
• يزيد من التبادل األيوني في التربة ،مما يؤدي إلى تحريرالفوسفور والكالسيوم والعناصراألخرى املرتبطة
بجزيئات التربة ليمتصها النبات بسهولة.
• يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على تنشيط االنزيمات ،وينظم عملية امتصاص املاء.
• يزيد من جودة املحصول من خالل تحسين النكهة واللون والطعم.
• يقوي املجموع الجذري ويقلل من التلف الحاصل في الجذور.
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هيوميك اسيد  +فولفيك من شركة Avrupa
()Black Strong
بوتمن
هيوميك أسيد وفولفيك أسيد
مادة عضوية
أحماض أمينية
نيتروجين
بوتاسيوم

Potmin
Humic and Fulvic Acid
Organic Matter
Amino Acids
N
K 2O
pH

17%
44%
4%
3.5%
5%
4-6

• املصدر :الليوناردايت الطبيعي
اإلمتصاص
•  :pHحام�ضي مما يساعد على سرعة
2
معدل اإلستخدام  1-0.5 :لتر  1000 /م

هومبلص
هيوميك أسيد و فولفيك أسيد
األحماض األمينية
املادة العضوية
بوتاسيوم

Hum Plus
Humic and Fulvic Acid
Amino Acids
Organic Matter
K2O
pH

13%
10%
15%
3%
8-10

• املصدر :الليوناردايت الطبيعي
بنسبة عالية
نباتية
• يحتوي على أحماض أمينية
2
معدل اإلستخدام  1-0.5 :لتر  1000 /م

فولفيجن
هيوميك أسيد و فولفيك أسيد
املادة العضوية
نيتروجين عضوي
بوتاسيوم

Fulvigen
24%
50%
1%
5.35%
5-7

• املصدر :الليوناردايت الطبيعي
معدل اإلستخدام  1-0.5 :لتر  1000 /م

Humic and Fulvic Acid
Organic Matter
Organic Nitrogen
K2O
pH

2

هيومكس باور
هيوميك أسيد و فولفيك أسيد
املادة العضوية

Humix Power
28%
69.8%
76.6%
6.5%

Humidity
Humic and Fulvic Acid
Organic Matter
pH

• املصدر :الليوناردايت الطبيعي
• لتجهيزالتربة قبل الزراعة =  50كغم  /بيت  /دونم
• للتسميد بعد الزراعة 30-20 :كغم  /بيت  /دونم حسب املحصول
• يستخدم لجميع املراحل
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Adjuvants

مواد مساعدة

)Nitrofal (N 17% + amino acids

نيتروفال
• مادة الصقة وناشرة لزيادة فاعلية املبيدات.
• مادة مغذية تحتوي على النيتروجين واألحماض األمينية.

سوبالينك(مادةالصقةوناشرةومغذية)

)Supa link (Tank mix & compatibility agent

• يساعد على خلط املبيدات التي ال تخلط.
• يعمل على خفض  pHاملحلول إلعطاء نتيجة افضل للمبيدات واالسمدة.
• مادة مغذية لوجود نسبة عالية من املواد العضوية.
• مادة ناشرة (تخفيض التوترالسطحي للمحلول على أوراق النبات) وبالتالي
اعطاء نتائج ممتازة.

Germany

برونتالفا

Pro-Net Alfa

• مادة الصقة وناشرة ومرطبة ومنشطة ومخترقة لزيادة فعالية املبيدات.
• مادة طبيعية من بروتين الحليب.
• يستخدم على جميع أنواع النباتات حتى األصناف الحساسة كنباتات الزينة.
• يتحلل في الطبيعة بشكل  %100إلى ثاني أكسيد الكربون وماء.
• ليس له أي تأثيرعلى اإلنسان والبيئة.
• ال يحدث رغوة ،يعمل على إذابة السكريات وطبقات الدهون ،فيحسن إختراق
محلول الرش داخل النباتات خاصة الشمعية منها ،وعلى بعض اآلفات مثل الحلم
األحمروالفطريات والبسيال واملن.
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Growth Regulators & Activators
منشطات ومنظمات نمو
فيغامكس

)Vegimax (Vitamins + Amino acids + T.E

• منشط حيوي ،طبيعي ونباتي .%100
• يستخدم في األوقات الحرجة على النبات.
• يحتوي على  30%مادة عضوية طبيعية 1/1/4 NPK +
• عناصرصغرى :حديد ،نحاس ،بورون ،مولبيدنم ،كوبليت ،زنك،
منغنيز ،مغنيسيوم ،كالسيوم ،كبريت.
• فيتامينات ،B12، B6، B2، B :نياسين ،بانتونيك  +فولفيك ،باإلضافة
إلى األحماض األمينية.

وكوزيم

)Wokozim (Sea Weeds

• مركب سائل يحتوي على الطحالب البحرية.
• منشط نمو نباتي لزيادة اإلنتاج ،وتحسين جودة الثمار.
• يحتوي على سايتوكاينين  +أوكسين  +أنزيمات  +بروتينات.
• يعمل على اإلنبات السريع للجذور في املشاتل.

اثيو %48
• منظم نمو نباتي ،يستخدم لزيادة تلوين وتبكيرالنضج ويحسن جودة الثمار.
ويشجع عمل االيثلين في النبات.
• يستخدم على الشمام والبندورة والعنب.
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Ethio 48%

مواد شركة اجلوكون األملانية

وكسال كالسيوم

WuxaL Calcium: CaO 15%, N 10, MgO 2% +Additives

• لعالج نقص الكالسيوم باإلضافة إلى إحتوائه على العناصرالغذائية األخرى.
• يحسن من نوعية الثمارو صالبتها لتكون صالحة للتخزين و التصدير.

وكسال ميكرو

WuxaL Micro: 10%:N, 2%:S, 2%:Mn, 2%:Zn, 2%:TE

• سماد سائل يحتوي على العناصرالصغرى املهمة لنمو النبات.
التركيبة :نيتروجين  ،10%كبريت  ،2%حديد  ،2%منغنيز  ،2%زنك ،2%+عناصرصغرى مخلبة على . EDTA

وكسال سوبر

WuxaL Super: NPK 8/8/6

• سماد سائل للرش الورقي ملعالجة نقص العناصرالغذائية.
التركيبة :نيتروجين ،8%فسفور ،8%بوتاسيوم  + ،6%إضافات أخرى.

وكسال مغنيسيوم

WuxaL Magnesium: MgO 10% N 10% +Additives

• لعالج نقص املغنيسيوم.
• لزيادة اإلنتاج و تحسين النوعية عن طريق الرش الورقي.

وكسال ميكرومكس

WuxaL Micro Mix: NPK 16/16/12+T.E

• سماد معلق متوازن للرش الورقي واإلضافة عن طريق الجذور.
التركيبة :نيتروجين ،16%فسفور  ،16%بوتاسيوم  ،12%كبريت  ،1.4%+عناصرصغرى مخلبة على . EDTA

وكسال فيرو

WuxaL Ferro: Fe 5%, N 5% + Additives

• لعالج نقص الحديد يعطي نتائج سريعة عن طريق الرش الورقي.

وكسال بورون

WuxaL Boron: B 7%, N 8%, P2O5 10%

• سماد ورقي معلق بتركيزعالي لعالج نقص البورون.

وكسال امينو

WuxaL Amino: Amino Acid: 70%, Oganic N: 9%

•  % 70أحماض أمينية وهي أعلى نسبة أحماض أمينية متوفره ،باإلضافة إلى  : 9%نيتروجين عضوي.

وكسال اسكوفول

WuxaL Ascofol: O.M 18.2% + B 3%, Additives

• مادة طحالب بحرية.
• تحتوي على  18.2%مادة عضوية.
• تحتوي على  3%بورون وإضافات أخرى.

ووكسال ميكروبالنت

Wuxal Microplant

N 5% , K2O 10% , Mgo 3% , Fe 1% , MN 1.5% ,
Zn 1% , S 5.2% + Mo , Cu, B
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شركة
بيتموس
• املادة العضوية  85% :كحد أدنى.
• الحجم  250 :لتر.
• مصدراملادة الخام (التفيا).

املواصفات:

• املواد العضوية بحد أدنى . PH % 5.5-6 ،% 85
• املادة مخصبة ،ومحتواها الكامل من طحلب . Sphagnum
ً
• إنبات األشتال سريع جدا بسبب التغذية التي يزودها لألشتال.
• حجم البالة  250لتر =  5.3قدم مكعب.
• يعطي عدد كبيرمن صواني الشتل.
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Peatmoss

مواد شركة ديريتل أغروكميكالزاإلسبانية

فيرو اكتيف حديد مخلب 6%

FerroActive Iron chelate 6%EDDHA

• سماد حديد محبب ذات جوده عالية.
• يعالج نقص عنصرالحديد بسرعة.
• سريع الذوبان باملاء.
2
• معدل اإلستعمال 250 :غم 1000 /م
• يستخدم للبيوت البالستيكية بمعدل  250غم  /بيت بالستيكي

أوليغو اكتيف بريميم

Oligo Active Premium

• خليط عناصرصغرى (بودرة).
• سماد مركب يحتوي على الحديد والزنك واملنغنيزجميعها مخلبة بطريقة . EDDHA
• يستعمل للمحاصيل الحقلية والخضراوات والفاكهة والحمضيات.
• سماد مثالي مكمل لألسمدة املركبة.
• الحديد واملنغنيزو الزنك مخلبة على . EDDHA
التركيبةFe: 4.5%, Mn: 1% , Zn: 0,5% :

أوليغو اكتيف توتال

Oligo Active Total

• خليط عناصرصغرى (سائل).
• حديد سائل مخلب باإلضافة إلى العناصرالصغرى املخلبة ( :منغنيز ،زنك ،بورون ،موليبدينوم) املخلبة.
• يستعمل للمحاصيل الحقلية والخضراوات والفاكهة والحمضيات.
• سماد مثالي مكمل لألسمدة املركبة.
• الحديد واملنغنيزوالزنك والنحاس والبورون واملوليبدنوم مخلبة على . EDDHA
التركيبة(w/v) Fe: 6% , Mn: 3.3% , Zn: 1.7% , Cu: 0.3% , B: 0.4% , Mo: 0.3% :
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مواد شركة  Daymsaاألسبانية

مادوريل

)MADUREL (20% K2O, 2% Proline

مادة طبيعية لزيادة التلوين وتسريع النضج
• سماد ورقي عالي البوتاس لتبكيرالنضج وزيادة التلوين وتحسين اإلنتاج.
• زيادة محتوى السكرفي الثمار.
• يغني عن استعمال الهرمونات الصناعية وضررها.
• يستخدم عدة مرات قبل النضج  45يوم 30 ،يوم 15 ،يوم.
معدل اإلستخدام  5-3 :لتر  /هكتار.

رايزا

RAIZA: 10.7% Amino acid

• لتحفيزوزيادة التجذير ،وزيادة إمتصاص العناصرالغذائية.
• أحماض أمينية حرة منتقاة بشكل متخصص.
معدل االستخدام:
•  4-3لتر /هكتارللخضراوات والزراعات الجديدة.
•  3-2لتر /هكتارألشجارالفاكهة والزيتون.
مالحظة :عدم خلط املادة مع املواد الحامضية وعن طريق الري الجذري فقط

ناتوركمبليت جي

NATURCOMPLET-G / 50% : Humic Acid

محسن تربة :يضاف إلى التربة قبل الزراعة
• مكون من هيومات البوتاسيوم من الليونارديت على شكل حبيبات.
• يحسن من خواص التربة ويعمل على زيادة اإلنتاج.
معدالت اإلستخدام وطريقة اإلستعمال:
• ينصح بإستعمال ما بين  40-10كغم/دونم/سنة .موزعة على مرة واحدة أو مرتين.
• ينصح بإستعمال  60-40كغم/دونم في حالة التربة الفقيرة وفي الزراعات املكثفة.
• مصرح بإستخدامه في الزراعة العضوية.
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Daymsa

ناتورمين

)Naturamin WSP: (80% Free A.A, 12.8% N

سماد مركب من األحماض األمينية الحرة على شكل حبيبات

ناتورمكس حديد

)Naturamix Fe 7 : (3% Mn, 7% Fe, 0.6% B, 0.6% Zn

• مركب من العناصرالصغرى مع الحديد.
• لتغذية النبات و معالجة إصفرارالنبات.

فالتار

)Valtour: (70% Organic Matter + 2% Zn

• سماد مستخلص من مواد طبيعية ،يحتوي على املادة العضوية والزنك لتغذية النبات وزيادة قوته ملقاومة
األمراض.
• له أثرجانبي قوي للوقاية والعالج من األمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي.

)Botania: (70% Organic Matter + 2% Zn

بوتانيا
• سماد مستخلص من زيوت نباتية أساسية.
• له أثرجانبي قوي طارد للحشرات والعناكب.

ناتورفيتال بلص

Naturvital Plus (Liquid) 7% F.A, 14% H.A, 21% HE, 6% K2O

• سماد يستخدم عبرأجهزة الري املختلفة يعادل أحماض الهيوميك والفولفيك في التربة.
• يستخدم في الزراعة العضوية.
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مواد شركة  Tessenderlo Kerleyاألمريكية

بيورشيد:

 %58كالسيوم كاربونيت وتعادل )Pureshade : (CaO 35%

تقليل الضررالناتج من ارتفاع درجات الحرارة و الحماية من الحروق واألضرارالناتجة من أشعة الشمس
• سماد كالسيوم سائل للوقاية من أعراض نقص الكالسيوم.
• الحماية من الحروق و األضرارالناتجة من أشعة الشمس ألنه يعكس األشعة ويقلل من إجهاد النبات.
• تقليل الضرر الناتج من ارتفاع درجات الحرارة حيث يعكس األشعة تحت الحمراء فيقلل درجة حرارة النبات.
• يزيد اإلنتاج ويحسن نوعية املحصول.

سيراوند

 AL- Silicate 95%سيليكات األملنيوم Surround:

لحماية النبات والثمارمن أثرحروق الشمس وخفض درجة حرارة النبات
ي
• تكنولوجيا جديدة لحماية النبات و الثمارمن أثرحروق الشمس واإلجهاد الحرار .
• يساعد النبات للقيام بعملياته الحيوية بصورة أفضل و خاصة البناء الضوئي.
• يزيد من إمتصاص النبات للماء و العناصرالسمادية مما يؤدي إلى نبات أكثرحيوية ونضارة.
• يقوم بخفض درجة حرارة النبات ويزيد اإلنتاجية.
• يحسن عقد الثمارو يحسن حجم ولون الثمار.

بوتاسيوم ثيوسلفيت

KTS: K2O 36%, S 25%

• سماد سائل نقي يحتوي على البوتاسيوم والكبريت ،سهل اإلمتصاص (ورقي أو جذري) يعمل على زيادة
اإلنتاج وتسريع النضج وزيادة التلوين.

بولــي فوسفــات األمونيــوم

APP: N 15%, P2O5 52%

• أفضل مصدرسمادي لعنصري الفوسفور والنيتروجين ،خالي من العناصرالثقيلة ألنه مصنع من
السوبرفوسفوريك النقي.

ثيو سلفات األمونيوم

ATS: N 15%, S 34%

• أفضل سماد سائل نقي لعنصري النيتروجين والكبريت ،لتحسين خواص التربة و مغذي للنبات ومعالج
للملوحة وتخفيض  PHفي التربة.

ثيوسلفيت الكالسيوم

CATS: CaO 9%, S 10%

• يعالج امللوحة ويعالج نقص الكالسيوم ونقص الكبريت ،من أفضل أنواع الكالسيوم لتخفيض ملوحة
التربة.

ترايزرت

Trisert-CB: N 31%, B 0.5%

• مادة الصقة وناشرة ومغذية ولها تأثيرمنشط على النبات ،تعمل على تخفيض خاصية التوترالسطحي
لذرات املحلول.

44

ُ
مواد ثنائية الغرض

روبست

Amino acids 10%

• منشط حيوي للتغذية وللوقاية من أمراض التربة (فطريات التربة).
• يحتوي أحماض أمينية طبيعية مستخلصة من أصل نباتي.
• غيرملوث وآمن على البيئة.
• يستعمل لتعقيم البذور والتقاوي وفي تعقيم درنات البطاطا.
• يستخدم عند التشتيل ومباشرة بعد الزراعة.

يوريكا

Fish Oil 48% O.A up to 100%

• مادة طبيعية وغيركيماوية.
• منشط لنمو النبات.
• فعال ملقاومة األمراض الفطرية والبكتيرية مثل :البياض الدقيقي والعفن.
• تستعمل هذه املادة كطارد عصافير.

بروتامين

)Protamin Cu 62 (N 3%, O.C 10%, Cu 6.2%

• نحاس عضوي.
• مركب نحا�سي ذو تركيبة مميزة من األحماض األمينية والنحاس.
• يزيد نمو ًالجذور ،ويزيد اإلنتاج.
• فعال جدا ملقاومة األمراض الفطرية والبكتيرية وخاصة الزغبي واللفحات.

إنكاس

Mn 3%, Zn 1% Totaly Chelated

• عالج لنقص عنصري املنغنيزوالزنك.
• وقائي للبياض الزغبي ،واللفحات.
• سماد جهازي وليس له متبقيات على سطح الورقة.
• مناسب للزراعة العضوية.
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ُ
مواد ثنائية الغرض

كابفايت

P2O5 From Phosfite 25%, Cu 5% w/w

• مركب نحا�سي لعالج نقص النحاس و نقص الفوسفور.
• الفوسفور املوجود فيه على هيئة فوسفايت والذي له خاصية مكافحة
األمراض البكتيرية.
• يستعمل للوقاية من البياض الزغبي و اللفحات.

CaO 14%, O.A 15%

فلستار
• كالسيوم مركب مع األحماض العضوية.
• مضاد مللوحة التربة القاعدية وامللحية و في مياه الري.
• يزود النبات بالكالسيوم ويعالج أعراض نقص الكالسيوم.
• يساعد على زيادة النمو و تطور الثمار.

فلست

Velset: (12% A.A., N 3%, Mo 3%, 3% L-Tryptophan

• يحتوي على  12%أحماض أمينية ،نيتروجين  ،3%موليبدينم  ،3%تريبتوفان .3%
• للعقد وتغذية النبات.
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ُ
مواد ثنائية الغرض

)Silica 20% (K2O 18%, Humic Acid 1%

Stand SKH

• يحتوي على بوتاسيوم سيليكيت باإلضافة إلى أحماض الهيوميك.
• يستعمل لتقوية جدرالخاليا وله أثرقوي ملكافحة البياض الدقيقي.
• يعتبرمصدرملادة السيليكا والتي تعتبرمادة غذائية تعمل دور مهم في
النبات يشبه دور الكالسيوم.

Enhanc KCS

)SiO2 11%, Ca 7%, K2O 5%, S 4.1%, N 1.8 % (w/v

• زيادة تحمل النبات للملوحة.
• تحسين جودة ثمارالفاكهة والخضار.
• لزيادة مقاومة األمراض واآلفات.

فوسفيك

)Phosphik (K-Phosphite 3/27/18

• سماد سائل يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور على هيئة فوسفايت.
• فعال ضد الفطريات املسببة للزغبي واللفحات.
• كما يستخدم لزيادة اإلزهار.
• يستخدم عن طريق الرش الورقي والجذريً .
• معدل اإلستخدام 350 :مل  200 /لترماء رشا على األوراق.
 500مل  /دونم سقاية عن طريق الجذور.

بيوماس

)Biomass Sugar (Organic O.M 45%, K2O 1.3%

• سماد سائل يحتوي على نسبة عالية من املواد العضوية من أصل نباتي.
• منتج طبيعي للتغلب على الظروف الصعبة للنبات (منشط).
• يزيد من نمو النبات والجذور.
• يزيد محتوى التربة من النيتروجين ،ويزيد املحتوى امليكروبي.
• يقلل من أعداد النيماتود في التربة.
• يستعمل على املسطحات الخضراء بشكل رئي�سي.
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مبيـ ــدات الحش ـ ـ ــرات و العن ـ ـ ــاكب
Insecticides & Acaricides

كاسبر

Casper: (Thiacloprid 480 g|l) S/C

• مبيد حشري جهازي يعمل باملالمسة وعن طريق املعدة ملكافحة الحشرات املاصة والثاقبة والذبابة
البيضاء ،املن ،صانعات األنفاق.

انفاميت

Anfamite (Spirodiclofen 240 g|l) S/C

• مبيد للحلم غيرجهازي يعمل باملالمسة له فعالية طويلة املدى ،يستخدم ضد أطوارالحلم بما فيه
البيض.

بلوتو

)Pluto : (Clofentezine 50% SC

• مبيد للحلم ،متخصص يعمل باملالمسة له فعالية طويلة املدى ملكافحة بيوض الحلم على أشجار
الفاكهة والحمضيات.

ستوب مايت

)Stopmite: (Bifenzate 43% SC

• مبيد للحلم يعمل باملالمسة ملكافحة جميع األطواراملتحركة للحلم ويوفرحماية طويلة األمد.

ميثان

)Methan: (Methomyl 20% EC

• مبيد حشري جهازي ملكافحة الحشرات املاصة و الثاقبة كاملن و التربس و الذبابة البيضاء.

مارفادو

)Maravado: (Imidacloprid 25% wp

• مبيد حشري جهازي للحشرات املاصة والثاقبة كاملن والتربس وصانعات األنفاق وذبابة الثمار.

مبيد بيزار

)Bizar: (Tebufenozide 20% SC

• مبيد حشري مانع انسالخ ليرقات حرشفية األجنحة ويثبط نموها.

أررو

)Arrow: (Thiamethoxam 25% WG

• مبيد حشري جهازي ملكافحة الحشرات املاصة مثل املن ،الذبابة البيضاء ،التربس ،صانعات
األنفاق.
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مبيـ ــدات الحش ـ ـ ــرات و العن ـ ـ ــاكب
Insecticides & Acaricides

روكسيميت

)Roxymate: (Fenpyroximate 5% SC

• مبيد للحلم يعمل عن طريق املعدة واملالمسة ،يق�ضي على اليرقات ،الحوريات واألطوارالبالغة.

)Paradise: (Hexythiazox 5% EC

بارادايس
• مبيد حشري وعناكبي للقضاء على بيوض العناكب.

كلوروبايريفوس

)Chlorpyriphos: (48% EC

• مبيد حشري وعناكبي يعمل باملالمسة وعن طريق الجهازالهضمي والجهازالتنف�سي ملكافحة املن
والتربس والحشرات القشرية.

استر

)Aster: (Acetamiprid 20% SL

• مبيد حشري جهازي يعمل باملالمسة وعن طريق املعدة ملكافحة املن.

بيوأكت

)Bioact: (Emamection Benzoate 5% WDG

• مبيد حشري وعناكبي غيرجهازي يستخدم ملكافحة الحلم ،صانعات األنفاق والديدان.

امبارغو

)Ambargo: (Lufenuron 5% EC

• مبيد حشري يعمل عن طريق املعدة ،يمنع تكوين طبقة الكيتين ّ
فعال على اليرقات ،دودة
الثمار ،الديدان القارضة ودودة األوراق.
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املبيدات الفطرية

ديفر

Fungicides

)Difer: (Difenoconazole 25% EC

• مبيد فطري جهازي وقائي وعالجي.
• ملكافحة األمراض الفطرية مثل :البياض الدقيقي ،اللفحات وتبقع األوراق.
• يستعمل على الخضراوات وأشجارالفاكهة.

)Trifidan: (Triadimenol 25% EC

ترايفيدان
• مبيد فطري للبياض الدقيقي.

تيجوال 25

)Tegula: (Tebuconazole 25% wp

• مبيد فطري جهازي للبياض الدقيقي ،اللفحات ،تبقع األوراق والصدأ.

تراينول

)Trianol: (Triadimenol 25% EC

• مبيد فطري للبياض الدقيقي.

سينبرود

)Siniprod: (Iprodione 50% wp

• مبيد عالجي للعفن البني (البوترايتس) وعفن الرايزوكتونيا.

نوردوكس (أكسيد النحاس)

)Nordox: (Cu 75% WG

• مبيد نحا�سي مميزيستعمل للوقاية من وعالج اللفحات
والبياض الزغبي ويستعمل لعالج األمراض البكتيرية
بكفاءة عالية.
• يستخدم في الزراعة العضوية.
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املصائد الفيرمونية والفيرمون

تيتراستوب :فيرمون الحلم والعناكب (مركزسائل)

التركيب الكيميائي:
- Farnesol
- Nerolidol
- Adjuvants
اإلستعمال:
 Tetra Stopفيرمون الحلم والعناكب لوقاية محاصيل الخضار و الفواكه ،يستخدم الفيرمون مع مبيدات العناكب
حيث يزيد من حركة الحشرة الكاملة ويجعل الحشرة في حركة مستمرة ومالمسة أطول لسطح النبات املعامل باملبيد
مما يؤدي إلى زيادة التعرض ملبيدات العناكب وبالتالي الحد من اإلصابة بالحلم وتلف املحصول.
للوقاية من الحلمTetranichid :
Marehalina Hellenica

مبيدات تعقيم التربة ومبيدات النيماتود
رايزن كي

Metam potassium 50%

• معقم لفطريات التربة والنيماتود والحشرات واألعشاب.
(يستخدم قبل الزراعة بـ  25يوم)
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الوكاالت وشعاراتها

   

NORWAY

SPAIN

BELGIUM

SUNJOY
S.AFRICA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

GREECE

UK / England

GERMANY

INDIA

ASIA

Stavros Zannetos
CYPRUS

CHINA

INDIA

Soiltechcorp
USA

TURKEY
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الوكاالت وشعاراتها
   
FRANCE

ITALY

INDIA

GERMANY

HOLLAND

ITALY

ITALY

TAIWAN

ITALY

TURKEY (For IRAQ)

TURKEY

TURKEY

   
GERMANY

SWITZZERLAND

THAILAND
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GERMANY

ITALY

Bestland

GERMANY

UK / England

GERMANY

USA

SPAIN

SLOVAKIA

AUSTRALIA

ITALY

ITALY

INDIA

JORDAN

SPAIN

LATVIA

AUSTRALIA

SPAIN

TURKEY
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