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2020

www.moccae.gov.ae

عزيزي المتعامل
تقـــدم وزارة التغيـــر المناخـــي والبيئة خدمة الدعـــم الزراعي للمزارعيـــن من مواطني الدولة لتشـــجيع
الزراعـــة و أنواعهـــا الحديثـــة كالزراعة المائيـــة و الزراعة العضوية بحيـــث يتم توفير مســـتلزمات االنتاج
وفـــق أفضل المعاييـــر والمواصفات وبنصـــف القيمة.

نقاط مهمة
•علـــى الشـــركات المـــوردة لمـــواد الدعم الزراعي تســـليم جميـــع المـــواد التي يقـــوم المزارعون
بشـــرائها من الـــوزارة الـــى أرض المزرعـــة أو في مـــكان قريب من موقـــع المزرعة على الشـــارع
ا لعا م .
•يجب على الشـــركة الموردة تســـليم المـــواد والمســـتلزمات للمزارعين ضمن الوقـــت المتفق عليه
فـــي العقد وفي حـــال حدث أي تأخير في تســـليم المـــواد للمزارعيـــن يرجى التواصـــل مع إدارة
المنطقـــة وإبالغهم بذلك.
•إذا تعـــذر اســـتالم المـــواد من قبـــل المزارعين خـــال الفتـــرة المحددة لســـبب قاهر الرجـــاء إبالغ
المنطقـــة بذلـــك لتقـــوم باتخاذ اإلجـــراءات الالزمة بالتنســـيق مع الشـــركة.
ً
فورا
•فـــي حال ظهـــور أي خلل أو عيب فـــي المادة المســـتلمة الرجاء االتصـــال بـــإدارة المنطقة
وإبالغها بذلك حيـــث يمكنكم التقدم بشـــكوى.
•فـــي حـــال وجود أي مالحظـــات على الخدمة الرجـــاء االتصال بالمرشـــد أو المهنـــدس الزراعي أو
إدارة المنطقة.
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الشركات الموردة لمواد الدعم 2020

2

الرقم

المادة

الوحدة

الشركة الموردة

الرقم

المادة

الوحدة

الشركة الموردة

1

حديد مخلبي %6

كيس ( 1كيلوجرام)

شركة المواد الزراعية المحدودة

21

سماد مركب 12-12-36

كيس ( 25كيلوجرام)

شركة استراكيم الزراعية

2

بيراليت زراعي

كيس ( 100لتر)

شركة المواد الزراعية المحدودة

22

السماد العضوي

كيس ( 25كيلوجرام)

مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية

3

عناصر صغرى

كيس (  1كيلوجرام)

شركة المواد الزراعية المحدودة

23

قماش أجريل

رول ( 400*3متر)

شركة النسيم التجارية

4

سماد مركب 20-20-20

كيس ( 25كيلوجرام)

شركة المواد الزراعية المحدودة

24

أصيص بوليسترين

عدد

شركة النسيم التجارية

5

سماد مركب 12-12-17

كيس ( 25كيلوجرام)

شركة المواد الزراعية المحدودة

25

وسائد تبريد

عدد

شركة ورود الربيع الزراعية

6

سماد مركب 28-14-14

كيس ( 25كيلوجرام)

شركة المواد الزراعية المحدودة

26

مبيد فطري لمكافحة أمراض الذبول

عبوة ( 250مل)

مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية

7

سماد عضوي حيوي

كيس ( 1كيلوجرام)

شركة المواد الزراعية المحدودة

27

الواح بولي كاربونيت

لوح( 24.78متر مربع)

مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية

8

بذور فلفل حلو

كيس ( 500بذرة)

شركة المواد الزراعية المحدودة

28

 - Hبروفايل

قطعة

مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية

9

بذور خيار عضوي

كيس ( 500بذرة)

شركة المواد الزراعية المحدودة

29

براغي

عدد

مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية

10

بذور فلفل عضوي

كيس ( 500بذرة)

شركة المواد الزراعية المحدودة

30

سيليكون

عدد

مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية

11

بذور خيار

كيس ( 500بذرة)

المبارك للكيماويات الزراعية

31

البالستيك الزراعي

رول ( 100*5متر)

مؤسسة األنظمة الزراعية المتكاملة

12

بذور كوسا

كيس ( 500بذرة)

المبارك للكيماويات الزراعية

32

انابيب ري (( )GRتنقيط) (  40سم)

لفة ( 400متر)

شركة الربوة الخضراء الزراعية

13

بذور طماطم

كيس ( 500بذرة)

المبارك للكيماويات الزراعية

33

انابيب ري(( )GRتنقيط) (  30سم)

لفة ( 400متر)

شركة الربوة الخضراء الزراعية

14

مبيد حشري

عبوة ( 250مل)

المبارك للكيماويات الزراعية

34

شبك عازل للحشرات

رول ( 100*5متر)

شركة البساط األخضر للخدمات الزراعية

15

بذور طماطم عضوي

كيس ( 500بذرة)

الشركة الفنية الزراعية

35

البالستيك الزراعي

رول ( 40*9متر)

شركة البساط األخضر للخدمات الزراعية

16

مبيد فطري

عبوة ( 250مل)

الشركة الفنية الزراعية

36

مبيد حشري عضوي

عبوة ( 250مل)

شركة سويدان التجارية

17

مبيد عناكب

عبوة ( 250مل)

الشركة الفنية الزراعية

37

مصائد الصقة صفراء

ربطة ( 10ورقات)

شركة سويدان التجارية

18

مبيد عناكب عضوي

عبوة ( 500مل)

الشركة الفنية الزراعية

38

مصائد الصقة زرقاء

ربطة ( 10ورقات)

شركة سويدان التجارية

19

نترات الكالسيوم

كيس ( 25كيلوجرام)

شركة استراكيم الزراعية

39

أنابيب ري (بدون نقاطة)

لفة ( 400متر)

مؤسسة جاردينيا الزراعية

20

سلفات المغنيسيوم

كيس ( 25كيلوجرام)

شركة استراكيم الزراعية

40

مضخة مياه

عدد

مؤسسة جاردينيا الزراعية
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شركة المواد الزراعية المحدودة
أرقام التواصل
• دبي :شركة المواد الزراعية المحدودة  -فرع دبي :جبل علي – مجمع دبي لالستثمار
م .محمد العطعوط0506859987 :
فيصل عبدالرحمن 0559131868
سامي مقدادي 048847752 / 0506631948
• رأس الخيمة :شركة المواد الزراعية المحدودة -الدقداقة -المطار -بالقرب من بنك أبوظبي اإلسالمي
م .عمار عبد اهلل 072461774 /0506659369
• المنطقة الوسطى :مؤسسة العال للهندسة الزراعية  -الذيد مقابل وزارة التغير المناخي والبيئة
م .مصطفى السبع0551164508 :
• المنطقة الشرقية:
 .1مؤسسة الدرمكي للمواد الزراعية  -الفجيرة
 .2مؤسسة الركن الزراعي – دبا الفجيرة

 )02بيراليت زراعي
•االسم التجاري) GULF PERLITE( :
•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة
المحــدودة
•الشــركة المنتجــة :بيراليــت الخليــج (Gulf
)Perlite
•بلد المنشأ :اإلمارات العربية المتحدة
•وزن الكيس 100 :لتر
•حبيبــات بيضــاء معقمــة ومعبــأة ذات قطــر يتــراوح مــا بيــن  6 – 3ملــم .وتبلــغ القــدرة التشــبعية بالمــاء 600%
تقريبــا مــن وزن الحبيبــات ،غيــر قابــل للتفاعــل الكيميائــي مــع العناصــر الســمادية المختلفــة
•السعر للمزارع 12.50 :درهم

م .بدر ياسين بدر – 0564702999

 )01حديد مخلبي ()%6
•االسم التجاريAGRIGER PLUS :

•االسم التجاريAMCO-COMBI :

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

المحــدودة

المحــدودة

•الشركة المنتجةAGRIMAR – UK :

•الشركة المنتجةMCFP :

•بلد المنشأ  :المملكة المتحدة

•بلد المنشأ  :األردن

•وزن الكيس 1 :كيلوجرام

•وزن الكيس 1 :كيلوجرام

•سماد حديد مخلب بحيث ال يقل تركيز الحديد المخلب  EDDHAعن %6

•يحــوي الســماد علــى العناصــر الصغــرى المطلوبــة لنمــو النبــات وهــي الحديــد ،المنغنيــز ،النحــاس ،البــورون،

•االســتخدام :يســتخدم فــي الزراعــة المائيــة وفــي التربــة وذلــك لتعويــض النقــص الناتــج عــن غيــاب عنصــر الحديــد
الهــام لتكويــن الكلوروفيــل والــذي يعتبــر المــادة االساســية فــي تصنيــع الغــذاء للنبــات واعطــاء ناتــج مــن
الثمــار ،ويظهــر غيــاب هــذا العنصــر علــى شــكل اصفــرار لــأوراق والــذي نتــج عــن غيــاب مــادة الكلوروفيــل
•السعر للمزارع 19 :درهم
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 )03سماد عناصر صغرى

الزنــك ،المولبيديــوم ومضــاف لــه عنصــر المغنيســيوم ،وهــو ذو ذائبيــة  100%فــي المــاء دون رواســب كمــا
يمكــن ان يســتخدم رشــا علــى االوراق او بإضافتــه مــع االســمدة االخــرى فــي الزراعــة بــدون تربة(المائيــة)،
وينصــح فــي حالــة رشــه ورقيــا ان يكــون بمعــدل 1غــرام /لتــر مــاء (مراعــاة ظــروف الحــرارة) او بمعــدل 20-5
غــرام /لتــر مــاء لــكل متــر مربــع فــي حالــة الســقاية فــي التربــة
•السعر للمزارع 5.5 :درهم
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 )04سماد 20-20-20

 )06سماد 28-14-14

•االسم التجاريAMCOLON 20-20-20 :

•االسم التجاريAMCOLON 28-14-14 :

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

المحــدودة

المحــدودة

•الشركة المنتجةMCFP :

•الشركة المنتجة MCFP :

•بلد المنشأ  :األردن

•بلد المنشأ  :األردن

•وزن الكيس 25 :كيلوغرام

•وزن الكيس 25 :كيلوغرام

•يحــوي الســماد نســبة  %20نيتروجيــن ،ونســبة  %20فســفور و %20بوتاســيوم ونســبة مــن العناصــر الصغــرى،

•يحــوي الســماد نســبة  %28نيتروجيــن ،ونســبة  %14فســفور و %14بوتاســيوم ونســبة مــن العناصــر الصغــرى،

يعتبــر مــن خلطــات األســمدة المتوازنــة والتــي تســتخدم طــوال الموســم ولمختلــف الظــروف الغذائيــة للنبــات،

يضــاف الســماد عنــد الحاجــة لزيــادة النمــو الخضــري وزيــادة حجــم االوراق ،وفــي أي حالــة تظهــر بهــا اعــراض

حيــث يعطــي نســب متوازنــة مــن العناصــر الغذائيــة الرئيســية والتــي يحتاجهــا النبــات للنمــو الخضــري واالزهــار

نقــص لعنصــر النيتروجيــن كمــا ينصــح باســتخدامه فــي المحاصيــل الخضريــة الورقيــة ،وهــو يعطــي غــذاء

واالثمــار ليعطــي انتاجــا ذو نوعيــة ممتــازة وبكميــات كبيــرة

متــوازن للنبــات طــوال فتــرات الحاجــة لنمــو خضــري غزيــر

•السعر للمزارع 54.50 :درهم

 )05سماد 12-12-17

•السعر للمزارع 50.50 :درهم

 )07سماد عضوي حيوي

•االسم التجاري :روزافيرت 17-12-12

•االسم التجاريH- 85 :

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

المحــدودة

المحــدودة

•الشركة المنتجة :روزيير ()Rosier

•الشركة المنتجةCOSMOCEL :

•بلد المنشأ  :بلجيكا

•بلد المنشأ  :المكسيك

•وزن الكيس 25 :كيلوجرام

•وزن الكيس السماد 1 :كيلوجرام

•يتــراوح وزن الحبيبــات مــا بيــن  4 – 2ملــم ،نســبة النيتروجيــن الكلــي ال تقــل عــن  % 12ونســبة الفوســفور

•مــادة عضويــة مثاليــة لتحســين خــواص التربــة وزيــادة كفــاءة األســمدة الكيماويــة ،ويحتــوي هيوميــك اســيد

ال تقــل عــن  %12والبوتاســيوم ال تقــل نســبته عــن  .%17امــا المغنيســيوم الكلــي ( )MgOال يقــل عــن ،%2

 %48وفولفيــك اســيد  .%37ويســاعد النبــات علــى االمتصــاص الورقــي للمبيــدات واألســمدة بحيــث يحفــز

يضــاف عنــد الزراعــة كســماد بطــيء الذوبــان ممــا يســمح للنبــات باســتغالل أمثــل للعناصــر الذائبــة لفتــرات

عمليــة األنبــات الجيــد والســريع لذلــك يمكــن اســتخدامه قبــل زراعــة البــذور أو األشــتال ويقــوم بتزويــد النباتــات

طويلــة

بالطاقــة الضروريــة لألنشــطة الحيويــة مــن تنفــس وتمثيــل ضوئــي و انتــاج األنزيمــات و األحمــاض النوويــة.

•السعر للمزارع 29 :درهم
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•السعر للمزارع 20 :درهم
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 )08بذور فلفل حلو
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 )10بذور فلفل عضوي

•االسم التجاري :فلفل حلو Sonar

•االسم التجاري :فلفل عضوي Sonar

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة

المحــدودة

المحــدودة

•الشركة المنتجةHM CLAUSE - FRANCE :

•الشركة المنتجةHM CLAUSE – FRANCE :

•بلد المنشأ  :تايلند أو الهند

•بلد المنشأ  :تايلند -الصين

•حجم العبوة 500 :بذرة

•حجم العبوة 500 :بذرة

•بــذور فلفــل حلــو هجيــن متعــدد اإلزهــار (اإلثمــار) خــاص بالزراعــة المحميــة .الثمــار علــى شــكل مضلــع وجرســية

•بــذور فلفــل حلــو هجيــن متعــدد اإلزهــار (اإلثمــار) خــاص بالزراعــة المحميــة .الثمــار علــى شــكل مضلــع وجرســية

الشــكل .لــون الثمــار اخضــر المــع .الصنــف ذو انتاجيــة عاليــة ويتحمــل او يقــاوم اآلفــات المرضيــة مثــل TMV

الشــكل .لــون الثمــار اخضــر المــع .الصنــف ذو انتاجيــة عاليــة ويتحمــل او يقــاوم اآلفــات المرضيــة مثــل TMV

تحــت الزراعــة المحميــة.

تحــت الزراعــة المحميــة.

•السعر للمزارع 36 :درهم

•مخصص لمزارعي الزراعة العضوية
•السعر للمزارع 36.125 :درهم

 )09بذور الخيار العضوي
•االسم التجاري :خيار عضوي Seegreen
•الشــركة المــوردة :شــركة المــواد الزراعيــة
المحــدودة
•الشركة المنتجةNUNHEMS :
•بلد المنشأ  :الهند
•حجم العبوة 500 :بذرة
•بــذور خيــار خاصــة بالزراعــة العضويــة المحميــة ،متعــدد اإلزهــار ،مقــاوم أو متحمــل لمــرض البيــاض الدقيقــي
والفيروســات .غيــر معاملــة بــأي مــاده كيماويــة وغيــر محــورة وراثيــا
•مخصص لمزارعي الزراعة العضوية
•السعر للمزارع 41.125 :درهم
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المبارك للكيماويات الزراعية
أرقام التواصل
• دبي :المبارك للكيماويات الزراعية اجرى زوون 042237891 -
عبدالستار امام السيد /م .ياسر التميمي0508699123 - 0504489387 :
• المنطقة الشمالية :جمعية راس الخيمة التعاونية الزراعية 072462828 -
م .محمد عبدالعظيم بشير0563471117 :
• المنطقة الوسطى :مؤسسة العال للهندسة الزراعية 0509737010 -
م .الدسوقي محمد 0553644752 :
• المنطقة الشرقية :مؤسسة الدرمكي للمواد الزراعية 0521053254 -
م .السعيد الشاذلي0504905032 :

 )12بذور كوسا
•االسم التجاري :كوسا Khatrina
•الشــركة المــوردة :المبــارك للكيماويــات
الزراعيــة
•الشركة المنتجةSyngenta :
•بلد المنشأ  :الهند  -الصين
•وزن العبوة 500 :بذرة
•بــذور كوســا هجيــن تصلــح للزراعــة فــي الحقــل المكشــوف وتحــت ظــروف الزراعــة المحميــة ،الثمــار اســطوانية
الشــكل ( ،)Bulbous – Lebanese Typeمالئمــة للظــروف المناخيــة فــي دولــة االمــارات العربيــة ومتحملــة
لدرجــات الحــرارة العاليــة ،يعطــي النبــات انتــاج متــوازن فــي وزن الثمــار وكميتهــا طــوال الموســم ،لــون الثمــار
اخضــر فاتــح المــع.
•السعر للمزارع18.995 :درهم

 )11بذور الخيار

 )13بذور الطماطم

•االسم التجاري :خيار Pruva

•االسم التجاري :طماطم Comodo

•الشــركة المــوردة :المبــارك للكيماويــات

•الشــركة المــوردة :المبــارك للكيماويــات

الزراعيــة

الزراعيــة

•الشركة المنتجةSyngenta :

•الشركة المنتجةSyngenta :

•بلد المنشأ  :بيرو  /الهند

•بلد المنشأ  :بيرو – الهند – تاينلد – تشيلي – كينيا

•حجم العبوة 500 :بذرة

•حجم العبوة 500 :بذرة

•بــذور خيــار هجيــن ذاتــي التلقيــح ()Parthenocarpicخاصــة بالزراعــة المحميــة ،متعــدد اإلزهــار (اإلثمــار) ،مقــاوم

•هجيــن متعــدد اإلزهــار (اإلثمــار) خــاص بالزراعــة المحميــة متحمــل للحــرارة العاليــة ،ذو نمــو قــوي .الثمــار ذات

أو متحمــل لمــرض البيــاض الدقيقــي وفطريــات الجــذور والفيروســات
•تضليع الثمار جيد وذات لون اخضر ذو لماعية

لــون احمــر المــع .يتحمــل الصنــف او يقــاوم اآلفــات المرضيــة واألمــراض الفيروســية والنيماتــودا
•السعر للمزارع 39.995درهم

•السعر للمزارع 34.995 :درهم
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الشركة الفنية الزراعية
 )14مبيد حشري
•االسم التجاريENDIGO :
•الشــركة المــوردة :المبــارك للكيماويــات
الزراعيــة
•الشركة المنتجةSyngenta :

أرقام التواصل
• المنطقة الشمالية :الشركة الفنية الزراعية -راس الخيمة ،الدقداقة.
م .احمد علي )0543455330( :و م .احمد شاللدة)0504456673( :
مؤسسة جرين الند – أم القوين – كابر – بجانب مسجد كابر الكبير  -هاتف ()0589502120
• المنطقة الوسطى :مؤسسة النبيل للمواد الزراعية – الذيد الشارع الرئيسي  /الطرف المقابل لديوان وزارة التغير

•بلد المنشأ  :فرنسا

المناخي والبيئة  ،هاتف )0505197600( -

•حجم العبوة 250 :مل

زهرة الزبير للمواد الزراعية -الشارقة (الزبير) ،م .نبيل 0508294195/067487863

•هــو خليــط مــن مادتيــن فعالتيــن ثيماثوكســام () Thiamethoxam12.60%لمبــادا ســيهالوثرين (Lambda-
)cyhalothrin9.48%
•االســتخدام :مبيــد حشــري جهــازي يســتخدم لمكافحــة عــدد كبيــر مــن اآلفــات مثــل المــن والذبابــة البيضــاء
ونطاطــات االوراق وبعــض انــواع الخنافــس وصانعــات االنفــاق
•السعر للمزارع 36.655 :درهم

• المنطقة الشرقية :مؤسسة الدرمكي للمواد الزراعية  /الفجيرة  -شارع محمد بن محمد – مقابل بنك  - HBCم.
سعيد الدرمكي ()0529477264
المنطقة الشرقية :مؤسسة الدرمكي للمواد الزراعية  /دبا الفجيرة – طريق ( رول – ضدنا ) – بجانب صيدلية الصفوة
البيطرية  ،هاتف – ()0503525514
• دبي :الشركة الفنية الزراعية بدبي 042678338

 )15بذور الطماطم العضوي
•االســم التجــاري :طماطــم عضــوي BRIGHT
STAR – F 1
•الشركة الموردة :الشركة الفنية الزراعية
•الشركة المنتجةEnza Zaden :
•بلد المنشأ  :تشيلي – الهند  -البيرو
•حجم العبوة 500 :بذرة
•بــذور طماطــم خــاص بالزراعــة العضويــة المحميــة (متســلق) وثمــاره بشــكل مســتدير ،الصنــف متحمــل او
مقــاوم لآلفــات المرضيــة واألمــراض الفيروســية والنيماتــودا .غيــر معاملــة بــأي مــاده كيماويــة وغيــر محــورة
وراثيــا
•مخصص لمزارعي الزراعة العضوية
•السعر للمزارع 48.5 :درهم
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 )18مبيد عناكب عضوي

•االسم التجاريPrevicur N :

•االسم التجاري :كنج بو برو ()Kingbo PRO

•الشركة الموردة :الشركة الفنية الزراعية

•الشركة الموردة :الشركة الفنية الزراعية

•الشركة المنتجةBayer CropScience :

•الشــركة المنتجــةBeijing Kingbo Biotech :

•بلد المنشأ  :ألمانيا
•حجم العبوة 250 :مل
•المــادة الفعالــة فــي المبيــد :هــي بروبامــوكارب هيدوكلوريــد (  ) Propamocarb hydrochlorideونســبة
المــادة الفعالــة  722غــم  /ليتــر
•االستخدام :متخصص بالوقاية من البوترايتس (العفن الرمادي) والبياض الزغبي وامراض التربة الفطرية
•السعر للمزارع 19.75 :درهم

Co Ltd
•بلد المنشأ  :الصين
•حجم العبوة 500 :مل
•المادة الفعالة :هي مستخلص نبات الماترين ( )Matrineونسبة المادة الفعالة هي % 0.6
•االســتخدام :يســتخدم لمكافحــة العناكــب وخاصــة العنكبــوت االحمــر ( ،)Tow spotted red miteمالئــم
لمحاصيــل الخضــروات المكشــوفة والمحميــة ومصــرح باســتخدامه فــي الزراعــة العضويــة
•مخصص لمزارعي الزراعة العضوية
•السعر للمزارع 24.75 :درهم

 )17مبيد عناكب
•االسم التجاريWOPRO-Bifenazate :
•الشركة الموردة :الشركة الفنية الزراعية
•الشركة المنتجةSimonis B.V :
•بلد المنشأ  :هولندا
•حجم العبوة 250 :مل
•المادة الفعالة :هي  Bifenazateونسبة المادةالفعالة  240غم  /ليتر
•االســتخدام :مبيــد عناكبــي متخصــص بمكافحــة الحلــم بجميــع اطــواره وخاصــة العنكبــوت االحمــر (Tow
 )spotted red miteمالئــم لمحاصيــل الخضــراوات تحــت الزراعــة المحميــة
•السعر للمزارع 42.5 :درهم
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شركة استراكيم الزراعية ذ.م.م
أرقام التواصل
• المنطقة الشمالية :جمعية رأس الخيمة ،الدقداقة.
المهندس عدي عتمة0503731018 :
جمعية راس الخيمة الدقداقه 0097172462828 :
• منطقة الوسطى :الذيد  -مستودع استراكيم الزراعية بجانب مؤسسة العال
السيد محمد ياسر0555604293 :
المهندس عدي عتمة0503731018 :
• المنطقة الشرقية :مؤسسة الدرمكي للمواد الزراعية –م .سعيد الدرمكي ()0529477264
للتواصل مع االدارة  -شركة استراكيم الزراعية  -العين
المهندسة خلود حجازين0506697334 :

 )20سماد سلفات المغنيسيوم
•االســم التجــاري :ســلفات المغنيســيوم المائيــة
()Magnisol
•الشــركة المــوردة :شــركة اســتراكيم الزراعيــة
ذ.م.م  -العيــن
•الشركة المنتجةChengdu fertech chemicals :
•بلد المنشأ  :الصين
•وزن الكيس 25 :كيلوجرام
•تبلــغ نســبة ( )MgOالمغنيســيوم الذائــب فــي المــاء  %16ونســبة ( )Sالكبريــت  .%13ذائبيــة الســماد %100
فــي المــاء بــدون أي رواســب .ونســبة النقــاوة  %99وخالــي مــن الشــوائب والكتــل وغيرهــا يســتخدم فــي
الزراعــة بــدون تربــة كمــا يمكــن اســتخدامه كســماد ذائــب فــي التربــة لزيــادة نســبة المغنيســيوم والكبريــت
وتعويــض نقــص هــذان العنصــران
•السعر للمزارع14.45 :درهم

 )19سماد نترات الكالسيوم
•االسم التجاري :سولر ()SOLAR
•الشــركة المــوردة :شــركة اســتراكيم الزراعيــة
ذ.م.م  -العيــن
•الشركة المنتجةURALCHEM :
•بلد المنشأ :روسيا
•وزن الكيس 25 :كيلوجرام
•ال تقــل نســبة اوكســيد ( )CaOعــن  %19مــن وزن الســماد و ال تقــل نســبة النيتروجيــن الذائــب فــي المــاء عــن
 .%15ذائبيــة الســماد  %100فــي المــاء بــدون أي رواســب.
•االســتخدام :يســتخدم الســماد لتعويــض النقــص بعنصــري الكالســيوم والنيتروجين(نتــرات) المهميــن للنبــات في
الزراعــة المائيــة وفــي التــرب الفقيــرة بعنصــر الكالســيوم والــذي تظهــر اعــراض نقصــه فــي ضعــف القمــة
الناميــة للنبــات او تشــوهات علــى االزهــار والثمــار والجــزء الخضــري مــن النبــات
•السعر للمزارع 29.45 :درهم
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 )21سماد مركب 12-12-36
•االسم التجاريOPTIMAL WATER :
SOLUBLE 12-12-36+TE
•الشــركة المــوردة :شــركة اســتراكيم الزراعيــة
ذ.م.م  -العيــن
•الشركة المنتجة :شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية
•بلد المنشأ  :السعودية
•وزن الكيس 25 :كيلوغرام
•يحتــوي الســماد علــى مــا نســبته  %12نيتروجيــن %12 ،فســفور و %36بوتاســيوم ويحــوي كذلــك نســبة مــن
العناصــر الصغــرى ،ذائبيــة الســماد  ،%100يســتخدم الســماد فــي مراحــل االنتــاج الغزيــر لتحســين مواصفــات
الثمــار وفــي مراحــل تجديــد نمــو النبــات ،كمــا يســاعد فــي امتصــاص االســمدة االخــرى مثــل المغنيســيوم
والكالســيوم وهــو أفضــل مصــدر للعناصــر الغذائيــة الرئيســية ( )NPKفــي الزراعــة المائيــة
•السعر للمزارع 49.50 :درهم
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شركة النسيم التجارية

مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية
أرقام التواصل

أرقام التواصل

مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية – قسم المبيعات

• المنطقة الشمالية :جمعية راس الخيمة التعاونية الزراعية

تليفون037838700 :
أ /محمد حسين – مسؤول توريد عقد الوزارة  -موبايل 0506734634 :

• المنطقة الوسطى :مستودع مدينة الذيد مقابل مكتب الوزارة بعد مؤسسة الورس
محمد رزق أبو طه 0556379595
م .فهد عبد الفتاح الشوابكة 0506379595
م .رزق محمد ابو طه 0556379595

 )22السماد العضوي

 )23القماش الزراعي (األجريل)

•االسم التجاري :سماد ابو ديك

•االسم التجاري :قماش زراعي (أجريل)

•الشــركة المنتجــة والمــوردة  ِ :مصنــع االمــارات

•الشركة الموردة :شركة النسيم التجارية

لألســمدة البيولوجية
•بلد المنشأ  :اإلمارات العربية المتحدة

•الشــركة المنتجــة :مصنــع العريــن الزراعــي
لصناعــة النســيج الزراعــي

•وزن الكيس25 :كيلوغرام

•بلد المنشأ  :السعودية

•ســماد عضــوي مختمــر (مــن مخلفــات الدجــاج) متكامــل لجميــع انــواع الخضــار وهــو مثالــي للزراعــة المتجــددة

•مساحة الرول 1200 :متر مربع ( 400*3متر)

حيــث يحســن مــن قــوام التربــة وخواصهــا الطبيعيــة والكيماويــة والبيولوجيــة ويحفــز الكائنــات الحيــة
الدقيقــة ،يحــوي الســماد علــى نســبة ال تقــل عــن  %75مــن المــادة العضويــة بدرجــة ملوحــة معتدلــة والنســب
المطلوبــة مــن العناصــر الغذائيــة الرئيســية والفرعيــة

•قماش زراعي ابيض اللون ،مقاوم لألشعة فوق البنفسجية (.)UV Stabilizer
•السعر للمزارع 101.5 :درهم

•السعر للمزارع 6.385 :درهم
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شركة ورود الربيع الزراعية
 )24أصيص بوليسترين

أرقام التواصل

•االسم التجاري :أصيص بوليسترين

م /مصطفى محمد  -منسق المشروع 0529797522 -

•الشركة الموردة :شركة النسيم التجارية

راشد  -أمين المستودع 0529797506 -

•الشــركة المنتجــة :المصنــع الوطنــي لعبــوات
البوليســترين
•بلد المنشأ :اإلمارات العربية المتحدة
•مقاس حوض الزراعة  25*25سم
•أحــواض للزراعــة مصنعــة مــن مــادة الفليــن غيــر معــاد التصنيــع وتحتــوي علــى ثقــوب فــي األســفل لتصريــف
المــاء الزائــد وحــواف علويــة للتثبيــت ومقــاوم للرطوبــة وتأثيــر المــواد الكيماويــة.
•السعر للمزارع 1.375 :درهم

 )25وسائد تبريد
•االسم التجاريCooling pad :
•الشركة الموردة :ورود الربيع الزراعية
•الشــركة المنتجــةSHANDONG YUYUN :
SANHE MACHINERY CO.LTD
•بلد المنشأ  :الصين
•عبــارة عــن خاليــا كرتــون مقــوى ذو جــودة عاليــة نخــب اول مخصــص لخاليــا التبريــد داخــل البيــوت المحميــة،
مصنوعــة مــن مــادة الســليلوز .مقــاس الوســادة  200ســم ×  60ســم ×  10ســم
•السعر للمزارع31 :درهم
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مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية
أرقام التواصل

 )27ألواح البولي كاربونيت

حامد العبادلة 0504471886 -

•االسم التجاريPOLYCARBONATE SHEET :
•الشـــركة المـــوردة :مؤسســـة الكـــروان
للخدمـــات

الزراعيـــة

•الشركة المنتجةStabilit Suisse S.A :
•بلد المنشأ  :سويسرا
•مساحة اللوح 24.78 :متر مربع (11.8م * 2.1م)
•الــواح غيــر قابلــة للكســر و متحملــة للصدمــات مصنعــة مــن مــواد غيــر مــدورة ال تتأثــر بالعوامــل الجويــة
المحيطــة .تبلــغ ســماكة االلــواح 6ملــم ،معالــج ضــد االشــعة فــوق البنفســجية ()UV Stabilizer
•يجب أن يكون مرفق مع االلواح جميع المستلزمات الضرورية للتركيب وتشمل:
1.بروفايل :يحتاج اللوح الواحد الى  2.5قطعة
2.براغي لتثبيت االلواح :برغي مع مطاط لمنع دخول الماء،يحتاج اللوح الى  65برغي
3.سليكون silicon

•السعر للمزارع  378.25 :درهم

 )26مبيد فطري (لتعقيم الجذور)
•االسم التجاريBELTANOL :
•الشــركة
للخدمــات

المــوردة:

مؤسســة

الكــروان

الزراعيــة

•الشركة المنتجةProbelte S.A :
•بلد المنشأ  :اسبانيا
•حجم العبوة 250 :مل
•المــادة الفعالــة فــي المبيــد :هــي الهيدروكســي كينوليــن ســلفات ( )Hydroxyquinoline Sulphateبتركيــز
 375جــرام  /ليتــر
•االســتخدام :مبيــد جهــازي يســتخدم لمكافحــة أمــراض التربــة للخضــروات كمــا يمكــن اســتخدامه لمكافحــة
مــرض البيــاض الزغبــي علــى محاصيــل الخضــروات ويمكــن اســتخدامه ســقاية التربــة أو الــرش علــى األوراق .
•السعر للمزارع20 :درهم
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شركة الربوة الخضراء للخدمات الزراعية

مؤسسة األنظمة الزراعية المتكاملة
أرقام التواصل

أرقام التواصل

• المنطقة الشمالية :الدقداقة رأس الخيمة بجوار ش المطار  -مؤسسة السهل االخضر الزراعية

م/مصطفي محمد (منسق مشروع)  -رقم التلفون 0529797522

م.رضوان تلفون0552318260 - 0504874587 :

راشد (امين مستودع)  -رقم التلفون 0529797506

• منطقة الوسطى :الذيد  -مقابل وزارة التغير المناخي  -مؤسسة العال للمواد الزراعية
تلفون م دسوقي0553644752:
• المنطقة الشرقية :الفجيرة -شارع حمد عبداهلل مقابل البنك البريطاني  -مؤسسة الدرمكي الزراعية
م محمد الشامي0504905032 :

 )28بالستيك زراعي(قياس  100*5م)

 )29أنابيب ري (تنقيط) ()GR

•االسم التجاري :بالستيك زراعي

•االسم التجاري :أنابيب ري

•الشــركة المــوردة  :مؤسســة األنظمــة الزراعية

•الشــركة المــوردة :شــركة الربــوة الخضــراء

المتكاملة (اجريســيس)
•الشـــركة المنتجـــة :شـــركة نابكـــو الحديثـــة
لمنتوجـــات البالســـتيك

الزراعيــة
•الشـ�ركة المنتجـ�ةBETCO FOREIGN TRAE :
CO . LTD

•بلد المنشأ  :السعودية

•بلد المنشأ  :تركيا

•بالســتيك زراعــي مصنــوع مــن مــادة البولــي اثليــن بســماكة  200ميكــرون متعــدد الطبقــات قياســاته 100*5

•طول اللفة 400 :متر

متــر ،مصنــع مــن مــواد اصليــة ( )virginغيــر معــاد التصنيــع
•السعر للمزارع 499.5 :درهم

•انابيــب تنقيــط (جــي آر 16ملــم) تصريــف النقاطــة  8ليتــر بالســاعة ،المســافة بيــن النقاطــة واألخــرى 40ســم
و30ســم ،مصنعــة مــن مــواد أوليــة غيــر معــادة التصنيــع ،اللفــة بطــول  400متــر وتتحمــل ضغــط مرتفــع
•السعر للمزارع .1 :المسافة بين النقاطة واالخرى 40سم 79 :درهم
 .2المسافة بين النقاطة واالخرى 30سم81 :درهم
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شركة البساط األخضر للخدمات الزراعية
أرقام التواصل

 )31بالستيك زراعي (قياس  40*9م)

راشد (أمين المخزن)0529797506 :

•االسم التجاري :بالستيك زراعي

م .مصطفى محمد (منسق العقود)customerservice@albusath.com – 0529797522 :

•الشــركة المــوردة :شــركة البســاط األخضــر
للخدمــات الزراعــي
•الشركة المنتجةAGRIPOLYANE :
•بلد المنشأ :فرنسا
•بالســتيك زراعــي مصنــوع مــن مــادة البولــي اثليــن بســماكة  200ميكــرون متعــدد الطبقــات قياســاته 40*9
متــر ،مصنــع مــن مــواد اصليــة ( )virginغيــر معــاد التصنيــع
•السعر للمزارع 340 :درهم

 )30شبك عازل للحشرات
•االسم التجاري :شبك عازل للحشرات
•الشــركة المــوردة :شــركة البســاط األخضــر
للخدمــات الزراعيــة
•الشركة المنتجةARRIGONI :
•بلد المنشأ  :ايطاليا
•مساحة الرول 500 :متر مربع (100*5م)
•شبك عازل للحشرات وخاصة الذبابة البيضاء .معامل باألشعة فوق البنفسجية ()UV Stabilizer
•السعر للمزارع 600 :درهم
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شركة سويدان التجارية
أرقام التواصل
• المنطقة الشمالية :الدقداقة جمعية دعم المزارعين
مهندس محمد عبد العظيم0563471117 :
• منطقة الوسطى :الذيد  -مقابل وزارة التغير المناخي  -مؤسسة العال للمواد الزراعية
م دسوقي 0553644752:
• المنطقة الشرقية :الفجيرة -شارع حمد عبداهلل مقابل البنك البريطاني  -مؤسسة الدرمكي الزراعية
م سعيد0504905032 :
• دبي :ابوهيل  -شركة سويدان التجارية
أشرف محمود أحمد0504536694 :

 )33المصائد الالصقة
•االســـم التجـــاري :مصائـــد الصقـــة صفـــراء
وزرقـــاء ()Impact yellow & blue
•الشركة الموردة :شركة سويدان التجارية
•الشـــركة المنتجة :رســـل آي بي ام (Russell
)IPM
•بلد المنشأ :المملكة المتحدة
•حجم العبوة :ربطة 10 /ورقات
•مصائـــد الصقـــة ذات لون اصفر وازرق وتســـتخدم فـــي البيوت المحميـــة الصطياد الحشـــرات وتحتوي على
مـــادة الصقـــة من الطرفيـــن .لها ثقبين مـــن االعلى على االقـــل ومزودة بخيـــوط التعليق
•السعر للمزارع 11 :درهم

 )32مبيد حشري عضوي
•االسم التجاريPYRETHRUM 5 EC :
بيريثرم EC 5
•الشركة الموردة :شركة سويدان التجارية
•الشركة المنتجةPelGar International Ltd:
•بلد المنشأ :المملكة المتحدة
•حجم العبوة 250 :مل
•المادة الفعالةPyretthrins 5% :
•االســتخدام :مبيــد عضــوي حشــري  /عناكبــي يعمــل بالمالمســة يســتخدم علــي كافــة المحاصيــل المحميــة
وفــي الحقــل المكشــوف ضــد االفــات القارضــة والماصــة
•السعر للمزارع 62.5 :درهم
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مؤسسة جاردينيا الزراعية
أرقام التواصل
• المنطقة الشمالية :مؤسسة الحديقة لتجارة المعدات الزراعية
م  .محمد محروس 0555741889 :
م .محمد عماد 0568899929 :
• منطقة الوسطى :الذيد  -مقابل وزارة التغير المناخي  -مؤسسة العال للمواد الزراعية
م دسوقي محمد 0553644752:
• المنطقة الشرقية :الفجيرة  -مؤسسة الدرمكي الزراعية
م  .سعيد محمد 0529477264 :
مؤسسة الدرمكي الزراعية – فرع دبا الفجيرة
م  .عمر0503525514 :

 )36مضخة مياه
•االسم التجاريPrakash :
•الشركة الموردة :شركة جاردينيا الزراعية
•الشــركة المنتجــةPrakash peripheral and :
Centrifugal pump
•بلد المنشأ  :الهند
•قــوة المضخــة  2حصــان  ،AMPS 12.5, 50 HZقــوة الضــخ ال تقــل عــن  18متــر بالســاعة ،مدخــل الكهربــاء
 240 220فولــت ،مطابقــة لمعاييــر االتحــاد االوروبــي وتتحمــل العمــل فــي ظــروف الطقــس الحــارة•السعر للمزارع325 :درهم

• أرقام  :جاردينيا التجارية:
م  .أمين لطفي 0563015675 :
م  .عزت حسني 0558755123 :
م  .أمجد السعيد 0566637407 :

 )34أنابيب ري بدون نقاطة
•االسم التجاري :أنابيب ري بدون نقاطة
•الشركة الموردة :شركة جاردينيا الزراعية
•الشركة المنتجة :مصنع الحمرا للبالستيك
•بلد المنشأ  :السعودية
•طول اللفة400 :متر
•انابيــب ري بــدون نقاطــة مصنعــة مــن مــادة البولــي ايثيليــن عالــي الكثافــة غيــر معــادة التصنيــع مقــاوم
لألشــعة فــوق البنفســجية ( ،)UV Stabilizerوتتحمــل الضغــط المرتفــع
•السعر للمزارع 70 :درهم
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