مستلزمـــات اإلنتـــاج الزراعــي
2018

www.moccae.gov.ae

عزيزي المتعامل
تق��دم وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة خدم��ة الدع��م الزراع��ي للمزارع�ين م��ن مواطني الدولة لت�ش��جيع
الزراعة و �أنواعها احلديثة كالزراعة املائية و الزراعة الع�ضوية بحيث يتم توفري م�ستلزمات االنتاج
وفق �أف�ضل املعايري واملوا�صفات وبن�صف القيمة.

نقاط مهمة
• •على ال�شركات املوردة ملواد الدعم الزراعي ت�سليم جميع املواد التي يقوم املزارعون ب�شرائها من الوزارة اىل �أر�ض
املزرعة �أو يف مكان قريب من موقع املزرعة على ال�شارع العام.
• •يجب على ال�شركة املوردة ت�سليم املواد وامل�ستلزمات للمزارعني �ضمن الوقت املتفق عليه يف العقد ويف حال حدث �أي
ت�أخري يف ت�سليم املواد للمزارعني يرجى التوا�صل مع �إدارة املنطقة و�إبالغهم بذلك.
• •�إذا تعذر ا�ستالم املواد من قبل املزارعني خالل الفرتة املحددة ل�سبب قاهر الرجاء �إبالغ املنطقة بذلك لتقوم باتخاذ
الإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع ال�شركة.
• •يف حال ظهور �أي خلل �أو عيب يف املادة امل�ستلمة الرجاء االت�صال ب�إدارة املنطقة فور ًا و�إبالغها بذلك حيث ميكنكم
التقدم ب�شكوى.
• •يف حال وجود �أي مالحظات على اخلدمة الرجاء االت�صال باملر�شد �أو املهند�س الزراعي �أو �إدارة املنطقة.
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الشركات الموردة لمواد الدعم 2017
الوحدة

ال�شركة املوردة

الرقم املادة

عبوة ( 200مل)
كي�س (  1كغم)
عبوة ( 100مل)
كي�س (  1كغم)
كي�س ( 25كغم)
كي�س (  1كغم)
كي�س ( 25كغم)
كي�س ( 25كغم)
كي�س 1 /كجم
كي�س (  1كغم)
كي�س ( 500بذرة)
كي�س ( 500بذرة)
كي�س ( 500بذرة)
كي�س ( 500بذرة)
كي�س ( 500بذرة)
كي�س ( 500بذرة)
كي�س ( 500بذرة)
كي�س100/لرت
عدد

20

عبوة ( 25لرت)
مبيد فطري ملكافحة �آفات الرتبة ( Previcurعبوة ( 250مل)

�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
�شركة املواد الزراعية املحدودة
ال�شركة الفنية الزراعية

22

مبيد ح�شري ()Decis

23

مبيد عناكب ع�ضوي ()Kingbo Pro

24

�سلفات املغني�سيوم

25

�سماد مركب 13-0-46

26

�سماد مركب 18-44-0

عبوة ( 250مل)
عبوة ( 500مل)
كي�س ( 25كغم)
كي�س ( 25كغم)
كي�س ( 25كغم)

ال�شركة الفنية الزراعية
ال�شركة الفنية الزراعية
�شركة �أبوظبي ل�صناعات الأ�سمدة
�شركة �أبوظبي ل�صناعات الأ�سمدة
�شركة �أبوظبي ل�صناعات الأ�سمدة

1

مبيد فطري ()Ortiva

2

مبيد فطري نحا�سي ()Kocide

3

مبيد ح�شري ع�ضوي ()Tracer

4

كربيت ميكروين ()Thiovit Jet

5

نرتات الكال�سيوم

6

حديد خملبي %6

7

�سماد مركب 17-12-12

8

�سماد مركب 14-14-28

9

عنا�صر �صغرى

10

م�صلح ع�ضوي حيوي

11

بذور طماطم ()SV4129

12

بذور خيار ()Banan

13

بذور فلفل حلو ()Sonar

()H85

14

بذور كو�سا ()Jana

15

بذور طماطم ع�ضوي ()SV4129

16

بذور خيار ع�ضوي ()Banan

17

بذور فلفل ع�ضوي ()Sonar

18

برياليت زراعي
م�ضخة مياه
حام�ض تخفيف امللوحة

19
21

)Energy
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27

م�صائد ال�صقة للح�شرات (�صفراء)
م�صائد ال�صقة للح�شرات (زرقاء)

29

حديد خملبي ع�ضوي %6

30

قما�ش اجريل

31

البال�ستيك الزراعي (قيا�س  100*5مرت)
مل�ش بال�ستيك �أ�سود
�شبك عازل للح�شرات
الواح بويل كاربونيت

35

 - Hبروفايل
براغي
�سيليكون

38

البال�ستيك الزراعي (قيا�س  40*14مرت)
البال�ستيك الزراعي (قيا�س  40*9مرت)
و�سائد تربيد

41

�أنابيب ري (( )GRتنقيط) ( � 40سم)
�أنابيب ري(( )GRتنقيط) ( � 30سم)
�أنابيب ري (بدون نقاطة)

44

مبيد عناكب ع�ضوي ()Agri Flex

45

�سماد مركب 36-12-12

46

�سماد مركب 20-20-20

47

كال�سيوم معدين
�سماد عنا�صر �صغرى ع�ضوي
�سماد ال�سمك ال�سائل
ال�سماد الع�ضوي

28

32
33
34
36
37
39
40
42
43

48
49
50

�شركة �سويدان التجارية
ربطة 10/ورقات
�شركة �سويدان التجارية
ربطة 10/ورقات
�شركة �سويدان التجارية
كي�س (  1كغم)
�شركة الن�سيم التجارية
رول (  400*3مرت)
�شركة الن�سيم التجارية
رول ( 100*5مرت)
�شركة الن�سيم التجارية
رول  100مرت
رول( 500مرت مربع) �شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
لوح(24.78مرت مربع) �شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
قطعة
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
عدد
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
عدد
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
رول
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
رول
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات الزراعية
عدد
م�ؤ�س�سة جاردينيا التجارية
لفة ( 400مرت)
م�ؤ�س�سة جاردينيا التجارية
لفة ( 400مرت)
م�ؤ�س�سة جاردينيا التجارية
لفة ( 400مرت)
املبارك للكيماويات الزراعية
عبوة ( 250مل)
ال�شركة الوطنية للمعدات الزراعية
كي�س ( 25كغم)
ال�شركة الوطنية للمعدات الزراعية
كي�س ( 25كغم)
م�ؤ�س�سة الكروان للخدمات الزراعية
كي�س 1 /كجم
م�ؤ�س�سة الكروان للخدمات الزراعية
كي�س 1 /كجم
م�صنع الإمارات للأ�سمدة البيولوجية
عبوة (  1جالون)
م�صنع الإمارات للأ�سمدة البيولوجية
كي�س 25/كغم
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شركة المواد الزراعية المحدودة
أرقام التواصل

•

املنطقة الو�سطى :م .م�صطفى ال�سبع 0551164508

 .1الذيد  -م�ؤ�س�سة العال للهند�سة الزراعية

• دبي :م .حممد العطعوط 0506859987
� .1شركة املواد الزراعية -فرع دبي :جبل علي – جممع دبي لال�ستثمار
 .2اجري زون للتجارة -املدينة العاملية

•

املنطقة ال�شرقية :م .بدر يا�سني بدر0564702999 :

•

املنطقة ال�شمالية :م .عمار عبداهلل0506659369 :

•

للتوا�صل مع ال�شركة (مكتب دبي)048847752:

 .1الفجرية :م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية
 .2دبا :م�ؤ�س�سة الركن الزراعي

 .1ر�أ�س اخليمة :فرع �شركة املواد الزراعية  -الدقداقة -املطار -بالقرب من بنك �أبوظبي الإ�سالمي وجمعية ر�أ�س
اخليمة التعاونية الزراعية

 )01مبيد فطري
• • اال�سم التجاري� :أورتيفا ()Ortiva

• • ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة� :سنجينتا  -بريطانيا
• •حجم العبوة 200 :مل
• •املادة الفعالة يف املبيد هي ازوك�سي �سرتوبني ( )Azoxystrobinو ن�سبة املادة الفعالة هي  250غرام يف اللرت
• •اال�ستخدام :متخ�ص�ص بالوقاية من البوترايت�س (العفن الرمادي) والبيا�ض الزغبي وأمرا�ض الرتبة
الفطرية
• •ال�سعر للمزارع 25.95 :درهم
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 )02مبيد فطري نحاسي
• •اال�سم التجاري :كو�سايد ()kocide

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :دوبونت ( – )DuPontالواليات
املتحدة االمريكية
• •حجم العبوة 1 :كيلوغرام
• •املادة الفعالة :هي النحا�س برتكيز  300غرام /كيلوغرام ويكون على �شكل هيدروك�سيد النحا�س
• •اال�ستخدام :مبيد فطري نحا�سي ي�ستخدم ملكافحة االمرا�ض الفطرية على اخل�ضروات مثل البيا�ض الزغبي
واللفحات
• •ال�سعر للمزارع 29.9 :درهم

 )03مبيد حشري عضوي
• •اال�سم التجاري :تري�سر ()Tracer

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :داو اجرو�سايان�سي�س (Dow
 – )AgroSciencesبريطانيا
• •حجم العبوة 100 :مل
• •املادة الفعالة :هي �سبينو�ساد ( )Spinosadون�سبة املادة الفعالة هي %48
• •اال�ستخدام :متخ�ص�ص مبكافحة �صانعات االنفاق والرتب�س والديدان القار�ضة مالئم ملحا�صيل اخل�ضراوات
وم�صرح با�ستخدامه يف الزراعة الع�ضوية
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 78.9 :درهم
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 )04كبريت ميكروني ()Thiovit Jet
• •اال�سم التجاري :ثيوفيت جيت ()Thiovit Jet

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة� :سنجينتا – فرن�سا
• •حجم العبوة 1 :كيلوغرام
• •املادة الفعالة :كربيت ميكروين و ن�سبة املادة الفعالة هي 80%
• •اال�ستخدام :مالئم لال�ستخدام يف الزراعة الع�ضوية ،وي�ستخدم ملكافحة االمرا�ض الفطرية وخا�صة البيا�ض
الدقيقي وكذلك مكافحة العناكب
• •االولوية يف التوزيع ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 18.5 :درهم

 )05سماد نترات الكالسيوم
• •اال�سم التجاري :كال�سينيت ()Calcinit

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :يارا ( - )Yaraالرنويج
• •حجم العبوة 25 :كغم
• •ال تقل ن�سبة الكال�سيوم ( )CaOعن  19%من وزن ال�سماد و ال تقل ن�سبة النيرتوجني الذائب يف املاء عن .15%
ذائبية ال�سماد  100%يف املاء بدون �أي روا�سب.
• •اال�ستخدام :ي�ستخدم ال�سماد لتعوي�ض النق�ص بعن�صر الكال�سيوم والنيرتوجني(نرتات) املهمني للنبات يف
الزراعة املائية ويف الرتب الفقرية بعن�صر الكال�سيوم والذي تظهر اعرا�ض نق�صه يف �ضعف القمة النامية
للنبات او ت�شوهات على االزهار والثمار واجلزء اخل�ضري من النبات
• •ال�سعر للمزارع 33 :درهم
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 )06حديد مخلبي ()6%
• •اال�سم التجاري :اجريفري بل�ص حديد 6%
()Agrifer Plus Fe 6%

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :بريطانيا
• •حجم العبوة 1 :كغم
• •�سماد حديد خملب بحيث ال يقل تركيز احلديد املخلب  EDDHAعن .6%
• •اال�ستخدام :ي�ستخدم يف الزراعة املائية ويف الرتبة وذلك لتعوي�ض النق�ص الناجت عن غياب عن�صر احلديد
الهام لتكوين الكلوروفيل والذي يعترب املادة اال�سا�سية يف ت�صنيع الغذاء للنبات واعطاء ناجت من الثمار،
ويظهر غياب هذا العن�صر على �شكل ا�صفرار للأوراق والذي نتج عن غياب مادة الكلوروفيل.
• •ال�سعر للمزارع 20.75 :درهم

 )07سماد مركب 12-12-17
• •اال�سم التجاري :روزافريت 12-12-17

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :روزيري ( - )Rosierبلجيكا
• •حجم العبوة 25 :كغم
• •يرتاوح حجم احلبيبات ما بني  4 – 2ملم ،ن�سبة النيرتوجني الكلي ال تقل عن  % 12ون�سبة الفو�سفور ال
تقل عن  12%والبوتا�سيوم ال تقل ن�سبته عن  .17%اما املغني�سيوم الكلي ( )MgOال يقل عن  ،2%ي�ضاف عند
الزراعة ك�سماد بطيء الذوبان مما ي�سمح للنبات با�ستغالل �أمثل للعنا�صر الذائبة لفرتات طويلة
• •ال�سعر للمزارع 32.15 :درهم
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 )08سماد امكولون 28-14-14
• •اال�سم التجاري :امكولون 28-14-14

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :ال�شركة احلديثة ل�صناعة
اال�سمدة  -االردن
• •وزن كي�س ال�سماد 25 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد ن�سبة  28%نيرتوجني ،ون�سبة  14%ف�سفور و 14%بوتا�سيوم ون�سبة من العنا�صر ال�صغرى،
ي�ضاف ال�سماد عند احلاجة لزيادة النمو اخل�ضري وزيادة حجم االوراق ،ويف �أي حالة تظهر بها اعرا�ض نق�ص
لعن�صر النيرتوجني كما ين�صح با�ستخدامه يف املحا�صيل اخل�ضرية الورقية ،وهو يعطي غذاء متوازن للنبات
طوال فرتات احلاجة لنمو خ�ضري غزير
• •ال�سعر للمزارع 46.95 :درهم

 )09سماد عناصر صغرى
• •اال�سم التجاري  :امكو كومبي ()Amco Combi

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :ال�شركة احلديثة ل�صناعة
اال�سمدة -االردن
• •وزن عبوة ال�سماد 1 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد على العنا�صر ال�صغرى املطلوبة لنمو النبات وهي احلديد ،املنغنيز ،النحا�س ،البورون ،الزنك،
املولبيديوم وم�ضاف له عن�صر املغني�سيوم ،وهو ذو ذائبية  100%يف املاء دون روا�سب كما ميكن ان ي�ستخدم
ر�شا على االوراق او ب�إ�ضافته مع اال�سمدة االخرى يف الزراعة بدون تربة(املائية) ،وين�صح يف حالة ر�شه ورقيا
ان يكون مبعدل 1غرام /لرت ماء (مراعاة ظروف احلرارة) او مبعدل  5-20غرام /لرت ماء لكل مرت مربع يف
حالة ال�سقاية يف الرتبة
• •ال�سعر للمزارع 6.6 :درهم
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 )10مصلح زراعي عضوي

• •اال�سم التجاري� :سماد هيوميك ا�سيد ( ات�ش
ايتي فايف ())H85
• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :كوزمو�سيل (- )Cosmocel
املك�سيك
• •حجم العبوة 1 :كغم
• •تركيز الهيوميك ا�سيد والفولفيك ا�سيد  .85%ال�سماد ذائب يف املاء بن�سبة  100%بدون �أي روا�سب
• •اال�ستخدام :يحوي العنا�صر الغذائية الع�ضوية والتي ت�ساعد النبات على تكوين الربوتينات واالحما�ض
االمينية الالزمة لتكوين اخلاليا وتعوي�ض النق�ص الناجت عن اال�ستخدام املفرط للعنا�صر الغذائية يف
الرتبة ،كما يحوي مواد ع�ضوية ت�ساعد على حت�سني خوا�ص الرتبة الفيزيائية والكيميائية وهو م�صرح يف
الزراعة الع�ضوية
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 18.5 :درهم

 )11بذور الطماطم

• •اال�سم التجاري :طماطم
• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة� :سيمينز ( – )Seminisامريكا
• •حجم العبوة 500 :بذرة
• •هجني متعدد الإزهار (الإثمار) خا�ص بالزراعة املحمية متحمل للحرارة العالية ،ذو منو قوي .الثمار ذات لون
احمر المع .يتحمل ال�صنف او يقاوم الآفات املر�ضية والأمرا�ض الفريو�سية والنيماتودا
• •ال�سعر للمزارع 66.5 :درهم
( )SV 4129
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )12بذور الخيار
• •اال�سم التجاري :خيار بنان ()Banan

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :نونهيمز (– )Nunhems
هولندا
• •حجم العبوة 500 :بذرة
• •بذور خيار هجني ذاتي التلقيح ()Parthenocarpicخا�صة بالزراعة املحمية ،متعدد الإزهار (الإثمار) ،مقاوم
�أو متحمل ملر�ض البيا�ض الدقيقي وفطريات اجلذور والفريو�سات
• •ت�ضليع الثمار جيد وذات لون اخ�ضر ذو ملاعية
• •ال�سعر للمزارع 50.95 :درهم

 )13بذور فلفل

• •اال�سم التجاري :فلفل (�سونار)
• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :كلوز ( – )Clauseفرن�سا
• •حجم العبوة 500 :بذرة
• •بذور فلفل حلو هجني متعدد الإزهار (الإثمار) خا�ص بالزراعة املحمية .الثمار على �شكل م�ضلع وجر�سية
ال�شكل .ال يقل وزن الثمرة عن  200غرام .لون الثمار اخ�ضر المع .ال�صنف ذو انتاجية عالية ويتحمل او
يقاوم الآفات املر�ضية مثل  TMVحتت الزراعة املحمية.
• •ال�سعر للمزارع 43.75 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )14بذور كوسا

• •اال�سم التجاري :كو�سا (جنا)
• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :يونايتيد جينيتك�س (United
 – )Geneticsالواليات املتحدة االمريكية
• •حجم العبوة 500 :بذرة
• •بذور كو�سا هجني ت�صلح للزراعة يف احلقل املك�شوف وحتت ظروف الزراعة املحمية ،الثمار ا�سطوانية ال�شكل
( ،)Bulbous – Lebanese Typeمالئمة للظروف املناخية يف دولة االمارات العربية ومتحملة لدرجات
احلرارة العالية ،يعطي النبات انتاج متوازن يف حجم الثمار وكميتها طوال املو�سم ،لون الثمار اخ�ضر فاحت
المع.
• •ال�سعر للمزارع 39 :درهم

 )15بذور الطماطم العضوي
• •اال�سم التجاري :طماطم ع�ضوي ()SV 4129

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة� :سيمينز ( – )Seminisامريكا
• •حجم العبوة 500 :بذرة
• •بذور طماطم خا�ص بالزراعة الع�ضوية املحمية (مت�سلق) وثماره ب�شكل م�ستدير ،ال�صنف متحمل او مقاوم
للآفات املر�ضية والأمرا�ض الفريو�سية والنيماتودا .غري معاملة ب�أي ماده كيماوية وغري حمورة وراثيا
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 66.5 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )16بذور الخيار العضوي
• •اال�سم التجاري :خيار ع�ضوي بنان ()Banan

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :نونهيمز (– )Nunhems
هولندا
• •حجم العبوة 500 :بذرة
• •بذور خيار خا�صة بالزراعة الع�ضوية املحمية ،متعدد الإزهار ،مقاوم �أو متحمل ملر�ض البيا�ض الدقيقي
والفريو�سات .غري معاملة ب�أي ماده كيماوية وغري حمورة وراثيا
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 50.95 :درهم

 )17بذور فلفل عضوي

• •اال�سم التجاري :فلفل ع�ضوي (�سونار)
• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :كلوز ( – )Clauseفرن�سا
• •حجم العبوة 500 :بذرة
• •بذور فلفل حلو هجني متعدد الإزهار (الإثمار) خا�ص بالزراعة املحمية .الثمار على �شكل م�ضلع وجر�سية
ال�شكل .ال يقل وزن الثمرة عن  200غرام .لون الثمار اخ�ضر المع .ال�صنف ذو انتاجية عالية ويتحمل او يقاوم
الآفات املر�ضية مثل  TMVحتت الزراعة املحمية.
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 43.75 :درهم

12

م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )18بيراليت زراعي
• •اال�سم التجاري :برياليت جاردن (Perlite
)Garden

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة :برياليت اخلليج (Gulf
 – )Perliteاالمارات العربية املتحدة
• •حجم العبوة 100 :لرت
• •حبيبات بي�ضاء معقمة ومعب�أة ذات قطر يرتاوح ما بني  6 – 3ملم .وتبلغ القدرة الت�شبعية باملاء  600%تقريبا
من حجم احلبيبات ،غري قابل للتفاعل الكيميائي مع العنا�صر ال�سمادية املختلفة
• •ال�سعر للمزارع 14.45 :درهم

 )19مضخة مياه
• •اال�سم التجاريPrakash :

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية
• •ال�شركة املنتجةPrakashperipheral and :
 - Centrifugal pumpالهند
• •قوة امل�ضخة  2ح�صان  ،AMPS 12.5, 50 HZقوة ال�ضخ ال تقل عن  18مرت بال�ساعة ،مدخل الكهرباء 220-
 240فولت ،مطابقة ملعايري االحتاد االوروبي وتتحمل العمل يف ظروف الطق�س احلارة
• •ال�سعر للمزارع 287.5 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )20حامض لتخفيض درجة الحموضة

• •اال�سم التجاري :ليدرفو�س
• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة - :االردن
• •حجم العبوة 25 :لرت
• •ال تقل ن�سبة حام�ض الفو�سفوريك عن  80%وكثافة ال�سائل  1.5كجم/لرت
• •اال�ستخدام :ي�ستخدم خلف�ض درجة حمو�ضة املحاليل املغذية يف الزراعة املائية ويعترب م�صدر جيد لعن�صر
الفو�سفور
• •ال�سعر للمزارع 41.5 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

الشركة الفنية الزراعية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:
ال�شركة الفنية الزراعية  -ر�أ�س اخليمة  -الدقداقة-م .احمد علي)0543455330( :
م .احمد �شاللدة)0504456673( :
• املنطقة الو�سطى:
م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية ،م .ال�سيد الد�سوقي)0509737010( :
• املنطقة ال�شرقية:
م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية – م� .سعيد الدرمكي ()0529477264
•

للتوا�صل مع ال�شركة :م .ا�سماعيل عمرو ()0563526677

 )21مبيد فطري لمكافحة آفات التربة
• •اال�سم التجاري :بريفيكور �إنريجي (Previcur
)Energy

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :باير – املانيا
• •حجم العبوة 250 :مل
• •املادة الفعالة :هي خليط من بروباموكارب هيدروكلوريد ( )Propamocarb hydrochlorideبرتكيز 530
غرام/لرت و فو�سيتيل ( )Fosetylبرتكيز  310غرام/لرت
• •اال�ستخدام :مبيد جهازي ي�ستخدم ملكافحة امرا�ض الرتبة للخ�ضروات كما ميكن ا�ستخدامه ملكافحة مر�ض
البيا�ض الزغبي على حما�صيل اخل�ضروات وميكن ا�ستخدامه �سقاية يف الرتبة او ر�شا على االوراق
• •ال�سعر للمزارع 21.5 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )22مبيد حشري
• •اال�سم التجاري :دي�سي�س ()Decis

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :باير – فرن�سا
• •حجم العبوة 250 :مل
• •املادة الفعالة :دلتاميرثين ) ( ، Deltamethrinوتركيز املادة الفعالة  25غرام/لرت
• •اال�ستخدام :مبيد ح�شري جهازي ي�ستخدم ملكافحة عدد كبري من الآفات مثل املن والذبابة البي�ضاء ونطاطات
االوراق وبع�ض انواع اخلناف�س و�صانعات االنفاق وميتاز بانه يوفر حماية طويلة االمد ب�سبب خا�صيته
اجلهازية الفعالة .وتبلغ فرتة االمان للمبيد على اخل�ضروات  7ايام
• •ال�سعر للمزارع 14.5 :درهم

 )23مبيد عناكب عضوي
• •اال�سم التجاري :كنج بو برو ()Kingbo PRO

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجةBeijing Kingbo Biotech :
 -Co Ltdال�صني
• •حجم العبوة 500 :مل
• •املادة الفعالة :هي م�ستخل�ص نبات املاترين ( )Matrineون�سبة املادة الفعالة هي % 0.6
• •اال�ستخدام :ي�ستخدم ملكافحة العناكب وخا�صة العنكبوت االحمر ( ،)Tow spotted red miteمالئم
ملحا�صيل اخل�ضروات املك�شوفة واملحمية وم�صرح با�ستخدامه يف الزراعة الع�ضوية
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 25.5 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

شركة ابوظبي لصناعات االسمدة
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:
م�ؤ�س�سة القي�صر الزراعية  -را�س اخليمة ،الدقداقة .م .نا�صر)0526110579( :
• املنطقة الو�سطى:

م�ؤ�س�سة الوادي الزراعية -طريق املدام ،م .عزيز الهندي)0507964345( :

• املنطقة ال�شرقية:
م�ؤ�س�سة الركن الزراعية – دبا -الطريق العام –م .حممد)0567244330( :

 )24سماد سلفات المغنيسيوم

• •اال�سم التجاري� :سلفات املغني�سيوم
• •ال�شركة املنتجة واملوردة� :شركة ابوظبي
ل�صناعات اال�سمدة
• •حجم العبوة 25 :كغم
• •تبلغ ن�سبة املغني�سيوم الذائب يف املاء  )MgO) 16%ون�سبة الكربيت  .)S) 13%ذائبية ال�سماد  100%يف املاء
بدون �أي روا�سب .ون�سبة النقاوة  99%وخايل من ال�شوائب والكتل وغريها ي�ستخدم يف الزراعة بدون تربة كما
ميكن ا�ستخدامه ك�سماد ذائب يف الرتبة لزيادة ن�سبة املغني�سيوم والكربيت وتعوي�ض نق�ص هذان العن�صران
• •ال�سعر للمزارع16 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )25سماد ( 13-0-46نترات البوتاسيوم)
• •اال�سم التجاري13-0-46 :

• •ال�شركة املنتجة واملوردة� :شركة ابوظبي
ل�صناعات اال�سمدة
• •وزن كي�س ال�سماد 25 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد على ن�سبة  13%نيرتوجني ،ون�سبة  46%بوتا�سيوم و�صفر ف�سفور ،ي�ساعد ال�سماد يف زيادة
االنتاج ويف مراحل االنتاج املكثف ،كما ميكن ا�ضافته لزيادة االزهار وبالتايل زيادة كمية االنتاج وحت�سني نوعية
الثمار وبخا�صة ملحا�صيل مثل الطماطم والبطيخ واخليار
• •ال�سعر للمزارع 50 :درهم

 )26سماد ( 18-44-0يوريا فوسفيت)

• •اال�سم التجاري( 18-44-0 :يوريا فو�سفيت)
• •ال�شركة املنتجة واملوردة� :شركة ابوظبي
ل�صناعات اال�سمدة
• •وزن كي�س ال�سماد 25 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد ن�سبة  18%نيرتوجني ،ون�سبة  44%ف�سفور و(�صفر) بوتا�سيوم ،ي�ساعد ال�سماد يف �سرعة
امت�صا�ص العنا�صر الغذائية االخرى املوجودة يف الرتبة مما ي�شجع يف زيادة كمية الكلوروفيل ويحفز التمثيل
ال�ضوئي ،كما ي�ساعد يف منع ان�سداد النقاطات ويعطي مفعول حام�ضي للرتبة واملياه .ذائبية ال�سماد ،100%
ي�ضاف ال�سماد ح�سب الوقت من املو�سم يف بداية الزراعة وعند احلاجة لزيادة االزهار او �ضعفه كما ي�ساعد يف
حتفيز منو اجلذور
• •ال�سعر للمزارع 47 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

شركة سويدان التجارية
أرقام التواصل

• دبي:
�شركة �سويدان التجارية ذ م م ،هاتف)042669522( :
• املنطقة ال�شمالية:

جمعية دعم املزارعني  -حممد ()0554858582

• املنطقة ال�شرقية:
�شركة الدرمكي الزراعية  -م� .سعيد0504905032:
• املنطقة الو�سطى:
م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -م .د�سوقي حممد0553644752 :
• للتوا�صل مع ال�شركة:

�شركة �سويدان التجارية ذ م م هاتف)042669522( :
م .ر�شدي امام0506552035 :

م .حممود بدوي 0566805150

 )27المصائد الالصقة

• •اال�سم التجاري :م�صائد ال�صقة �صفراء وزرقاء
()Impact yellow & blue

• •ال�شركة املوردة� :شركة �سويدان التجارية
• •ال�شركة املنتجة :ر�سل �آي بي ام ()Russell IPM
– اململكة املتحدة
• •حجم العبوة :ربطة 10 /ورقات
• •م�صائد ال�صقة ذات لون ا�صفر وازرق وت�ستخدم يف البيوت املحمية ال�صطياد احل�شرات وحتتوي على مادة
ال�صقة من الطرفني .لها ثقبني من االعلى على االقل ومزودة بخيوط التعليق.
• •ال�سعر للمزارع 11 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

 )28حديد مخلبي عضوي ()6%
• •اال�سم التجاري :با�سفري بل�ص حديد 6%
()Basafer Plus Fe 6%

• •ال�شركة املوردة� :شركة �سويدان التجارية
• •ال�شركة املنتجة – Compo Experts :ا�سبانيا
• •حجم العبوة 1 :كغم
• •�سماد حديد خملب بحيث ال يقل تركيز احلديد املخلب  EDDHAعن .6%
• •اال�ستخدام :ي�ستخدم يف الزراعة الع�ضوية لتعوي�ض النق�ص الناجت عن غياب عن�صر احلديد الهام لتكوين
الكلوروفيل والذي يعترب املادة اال�سا�سية يف ت�صنيع الغذاء للنبات واعطاء ناجت من الثمار ،ويظهر غياب هذا
العن�صر على �شكل ا�صفرار للأوراق والذي نتج عن غياب مادة الكلوروفيل.
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 24.5 :درهم
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م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2018

شركة النسيم التجارية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:
جمعية را�س اخليمة التعاونية الزراعية
• املنطقة الو�سطى:م�ؤ�س�سة الو�شاح الزراعية
م .فهد ال�شوابكة)0506379595( :
م .رزق �أبو طه)0558885987( :
م .حممد �أبو طه)0506435247( :

 )29القماش الزراعي (االجريل)

• •اال�سم التجاري :قما�ش زراعي (اجريل)
• •ال�شركة املوردة� :شركة الن�سيم التجارية
• •ال�شركة املنتجة :م�صنع العرين الزراعي
ل�صناعة الن�سيج الزراعي– اململكة العربية
ال�سعودية
• •م�ساحة الرول 1200 :مرت مربع (3م*400م)
• •قما�ش زراعي ابي�ض اللون ،مقاوم للأ�شعة فوق البنف�سجية (.)UV Stabilizer
• •ال�سعر للمزارع 89.5 :درهم
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 )30بالستيك زراعي (قياس  100*5م)
• •اال�سم التجاري :بال�ستيك زراعي ()Polyane

• •ال�شركة املوردة� :شركة الن�سيم التجارية
• •ال�شركة املنتجة :اململكة العربية ال�سعودية
• •بال�ستيك زراعي م�صنوع من مادة البويل اثلني
ب�سماكة  200ميكرون متعدد الطبقات قيا�ساته  100*5مرت ،م�صنع من مواد ا�صلية ( )virginغري معاد
الت�صنيع
• •ال�سعر للمزارع 560 :درهم

 )31ملش بالستيك اسود

• •اال�سم التجاري :مل�ش بال�ستيك ا�سود
• •ال�شركة املوردة� :شركة الن�سيم التجارية
• •ال�شركة املنتجة :اململكة العربية ال�سعودية
• •رول بال�ستيك ا�سود متعدد الطبقات م�صنع
من مادة البويل ايثيلني غري املدورة ( ،)Virginمقاوم للظروف اجلوية ،طول الرول 100مرت وبعر�ض  2مرت
وب�سماكة  100ميكرون
• •ال�سعر للمزارع 105 :درهم
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شركة البساط االخضر للخدمات الزراعية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:
�شركة الب�ساط االخ�ضر للخدمات الزراعية -

الدقداقة  -خمتار0529797526 :

• املنطقة ال�شرقية:
�شركة الب�ساط االخ�ضر للخدمات الزراعية  -الفجرية  -خلف ادارة املنطقة ال�شرقية
م .طارق0526923370 :
• املنطقة الو�سطى:
�شركة الب�ساط االخ�ضر للخدمات الزراعية  -الذيد  -دوار ال�شريف  -را�شد0529797488 :
• للتوا�صل مع ال�شركة:
املهند�س حممد خ�ضر ح�سني0506233602 :

 )32شبك عازل للحشرات

• •اال�سم التجاري� :شبك عازل للح�شرات �أريجوين
()Arrigoni

• •ال�شركة املوردة� :شركة الب�ساط االخ�ضر
للخدمات الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :اريجوين (– )Arrigoni
ايطاليا
• •م�ساحة الرول 500 :مرت مربع (5م*100م)
• •�شبك عازل للح�شرات وخا�صة الذبابة البي�ضاء .معامل بالأ�شعة فوق البنف�سجية (.)UV Stabilizer
• •ال�سعر للمزارع 737 :درهم
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 )33الواح البولي كاربونيت

• •اال�سم التجاري :الواح بويل كاربونيت
()Marlon

• •ال�شركة املوردة� :شركة الب�ساط االخ�ضر
للخدمات الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :بريت مارتن ()Brett Martin
– اململكة املتحدة ()UK
• •م�ساحة اللوح 24.78 :مرت مربع (11.8م * 2.1م)
• •الواح غري قابلة للك�سر ومتحملة لل�صدمات م�صنعة من مواد غري مدورة ال تت�أثر بالعوامل اجلوية املحيطة.
تبلغ �سماكة االلواح 6ملم ،معالج �ضد اال�شعة فوق البنف�سجية ()UV Stabilizer
• •يجب ان يكون مرفق مع االلواح جميع امل�ستلزمات ال�ضرورية للرتكيب وت�شمل:
 -H .1بروفايل :ويحتاج اللوح الواحد اىل  2.5قطعة
 .2براغي لتثبيت االلواح :برغي مع مطاط ملنع دخول املاء ،يحتاج اللوح اىل  65برغي
� .3سليكون �شفاف
• •ال�سعر للمزارع 366.06 :درهم
 )34بالستيك زراعي (قياس  40*14م)
• •اال�سم التجاري :بال�ستيك زراعي (Kritifil UV
)2705

• •ال�شركة املوردة� :شركة الب�ساط االخ�ضر
للخدمات الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :اجريبولني ()Agripolyane
– فرن�سا
• •بال�ستيك زراعي م�صنوع من مادة البويل اثلني ب�سماكة  200ميكرون متعدد الطبقات قيا�ساته  40 * 14مرت،
م�صنع من مواد ا�صلية ( )virginغري معاد الت�صنيع
• •ال�سعر للمزارع 370 :درهم
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 )35بالستيك زراعي(قياس  40*9م)
• •اال�سم التجاري :بال�ستيك زراعي (Agrilane
)2F

• •ال�شركة املوردة� :شركة الب�ساط االخ�ضر
للخدمات الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :اجريبولني (– )Agripolyane
فرن�سا
• •بال�ستيك زراعي م�صنوع من مادة البويل اثلني ب�سماكة  200ميكرون متعدد الطبقات قيا�ساته  40*9مرت،
م�صنع من مواد ا�صلية ( )virginغري معاد الت�صنيع
• •ال�سعر للمزارع 630 :درهم

 )36وسائد تبريد
• •اال�سم التجاريYuyun Sanhe Cooling pad :

• •ال�شركة املوردة� :شركة الب�ساط االخ�ضر
للخدمات الزراعية
• •ال�شركة املنتجةQingzhou Sanhe :
 – .Machinery Coال�صني
• •عبارة عن خاليا كرتون مقوى ذو جودة عالية نخب اول خم�ص�ص خلاليا التربيد داخل البيوت املحمية،
م�صنوعة من مادة ال�سليلوز .مقا�س الو�سادة � 200سم × � 60سم × � 10سم
• •ال�سعر للمزارع 27 :درهم
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مؤسسة جاردينيا التجارية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:
را�س اخليمة -الدقداقة � -شركة احلديقة للمعدات .م .حممد ()0506904611
• املنطقة الو�سطى:

م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -م .ال�سيد الد�سوقي)0509737010( :

• املنطقة ال�شرقية:
م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية – م� .سعيد الدرمكي ()0529477264
•

للتوا�صل مع ال�شركة :م .اجمد ال�سعيد ()0566637407

 )37انابيب ري (تنقيط) ()GR
• •اال�سم التجاري :انابيب ري ()Europe Drip

• •ال�شركة املوردة :م�ؤ�س�سة جاردينيا التجارية
• •ال�شركة املنتجة :الأوروبية للري احلديث
بالتنقيط  -م�صر
• •طول اللفة 400 :مرت
• •انابيب تنقيط (جي �آر 16ملم) ت�صريف النقاطة  8ليرت بال�ساعة ،امل�سافة بني النقاطة والأخرى �40سم
و�30سم ،م�صنعة من مواد �أولية غري معادة الت�صنيع ،اللفة بطول  400مرت وتتحمل �ضغط مرتفع
• •ال�سعر للمزارع:
 .1امل�سافة بني النقاطة واالخرى �40سم 77.5 :درهم
 .2امل�سافة بني النقاطة واالخرى �30سم 82.5 :درهم
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 )38انابيب ري بدون نقاطة

• •اال�سم التجاري :انابيب ري بدون نقاطة
• •ال�شركة املوردة :م�ؤ�س�سة جاردينيا التجارية
• •ال�شركة املنتجة� :شركة م�صنع الوريف
للبال�ستيك  -ال�سعودية
• •طول اللفة400 :مرت
• •انابيب ري بدون نقاطة م�صنعة من مادة البويل ايثيلني عايل الكثافة غري معادة الت�صنيع مقاوم للأ�شعة فوق
البنف�سجية ( ،)UV Stabilizerوتتحمل ال�ضغط املرتفع
• •ال�سعر للمزارع 54.5 :درهم
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المبارك للكيماويات الزراعية
أرقام التواصل

• دبي:
�شركة املبارك للكيماويات الزراعية :م .عبد ال�ستار ال�سيد ()042237891
• املنطقة ال�شمالية:

را�س اخليمة -الدقداقة جمعية را�س اخليمة التعاونية الزراعية .م .حممد ()0563471117

• املنطقة الو�سطى:
م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -م .ال�سيد الد�سوقي)0509737010( :
• املنطقة ال�شرقية:
م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية – م� .سعيد الدرمكي ()0529477264
•

للتوا�صل مع ال�شركة :م .جهاد خلوف ()0506442462

 )39مبيد عناكب
• •اال�سم التجاري :اجري فليك�س ()Agri Flex

• •ال�شركة املوردة :املبارك للكيماويات الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :سينجنتا (– )Syngenta
امريكا
• •حجم العبوة 250 :مل
• •املادة الفعالة :هي خليط من مادتي الثياميثوك�سام (  )Thiamethoxamواالبامكتني ()Abamectine
• •اال�ستخدام :مبيد عناكبي متخ�ص�ص مبكافحة احللم بجميع اطواره وخا�صة العنكبوت االحمر (Tow
 )spotted red miteمالئم ملحا�صيل اخل�ضراوات حتت الزراعة املحمية
• •ال�سعر للمزارع 37.5 :درهم
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الشركة الوطنية للمعدات الزراعية
أرقام التواصل

• املنطقة الو�سطى:
خمازن ال�شركة الوطنية للمعدات الزراعية  -الذيد -ال�شارع العام
عبدالرحمن علي 0554898624 :و 068828120
• املنطقة ال�شمالية:
خمازن اجلمعية الزراعية – الدقداقة
م .حممد ب�شري 0554858582 :و 072462828
• املنطقة ال�شرقية:
م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية – م� .سعيد الدرمكي ()0529477264
• للتوا�صل مع ال�شركة:

م .حممد من�صور الد�سوقي0507227514 :

 )40سماد سنجرال 12-12-36
• •اال�سم التجاري� :سنجرال 12-12-36

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الوطنية للمعدات
الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :شركة �سنجرال -ا�سبانيا
• •وزن كي�س ال�سماد 25 :كيلوغرام
• •يحتوي ال�سماد على ما ن�سبته  12%نيرتوجني 12% ،ف�سفور و 36%بوتا�سيوم ويحوي كذلك ن�سبة من
العنا�صر ال�صغرى ،ذائبية ال�سماد  ،100%ي�ستخدم ال�سماد يف مراحل االنتاج الغزير لتح�سني موا�صفات الثمار
ويف مراحل جتديد منو النبات ،كما ي�ساعد يف امت�صا�ص اال�سمدة االخرى مثل املغني�سيوم والكال�سيوم وهو
�أف�ضل م�صدر للعنا�صر الغذائية الرئي�سية ( )NPKيف الزراعة املائية
• •ال�سعر للمزارع58.5 :درهم
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 )41سماد سنجرال 20-20-20
• •اال�سم التجاري� :سنجرال 20-20-20

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الوطنية للمعدات
الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :شركة �سنجرال -ا�سبانيا
• •وزن كي�س ال�سماد 25 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد ن�سبة  20%نيرتوجني ،ون�سبة  20%ف�سفور و 20%بوتا�سيوم ون�سبة من العنا�صر ال�صغرى،
يعترب من خلطات الأ�سمدة املتوازنة والتي ت�ستخدم طوال املو�سم وملختلف الظروف الغذائية للنبات ،حيث
يعطي ن�سب متوازنة من العنا�صر الغذائية الرئي�سية والتي يحتاجها النبات للنمو اخل�ضري واالزهار واالثمار
ليعطي انتاجا ذو نوعية ممتازة وبكميات كبرية
• •ال�سعر للمزارع 55 :درهم
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مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية
أرقام التواصل

• املنطقة الو�سطى:

م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -م .د�سوقي حممد0553644752 :

• املنطقة ال�شمالية:
م�ؤ�س�سة الواحة اخل�ضراء الزراعية (را�س اخليمة)  -م .اياد خفاجة0507935870 :
• الفجرية:

م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية � -سعيد0504905032 :

• للتوا�صل مع ال�شركة:

حامد 0504471886 :و 037663175

 )42سماد كالسيوم معدني

• •اال�سم التجاري :دي�سرب كال�سيوم �سيرنجي
()Disper Ca Sinergy

• •ال�شركة املوردة :م�ؤ�س�سة الكروان للخدمات
الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :أيدن (Eden Modern
 - )Agricultureا�سبانيا
• •وزن عبوة ال�سماد 1 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد على عن�صر الكال�سيوم ال�ضروري للمحافظة على �صالبة ان�سجة النبات وي�ساعد كذلك يف منو
املجموع اجلذري للنبات ،ي�ؤدي نق�صه اىل ا�صفرار وموت القمم النامية واىل العديد من الت�شوهات على الثمار
(التبقعات ،االعفان ،ت�شوه الثمار ،الخ) ،ال�سماد ذو ذائبية  100%دون روا�سب ،وي�ضاف مبعدل  300 150-غرام
للدومن �سقاية ب�شكل ا�سبوعي وبالر�ش الورقي مبعدل 200 100-غرام100/لرت ماء وب�شكل دوري مع مراعاة
الظروف اجلوية
• •االولوية يف التوزيع ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 67.5 :درهم
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 )41سماد عناصر صغرى عضوي
• •اال�سم التجاري :دي�سرب كومبليك�س (Disper
)Complex GS

• •ال�شركة املوردة :م�ؤ�س�سة الكروان للخدمات
الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :أيدن (Eden Modern
 - )Agricultureا�سبانيا
• •وزن عبوة ال�سماد 1 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد على العنا�صر ال�صغرى املطلوبة لنمو النبات وهي احلديد ،املنغنيز ،النحا�س ،البورون ،الزنك،
املولبيديوم وم�ضاف له عن�صر املغني�سيوم ،وهو ذو ذائبية  100%يف املاء دون روا�سب كما ميكن ان ي�ستخدم
ر�شا على االوراق او ب�إ�ضافته مع اال�سمدة االخرى يف الزراعة بدون تربة(املائية) ،وين�صح يف حالة ر�شه ورقيا
ان يكون مبعدل 1غرام /لرت ماء (مراعاة ظروف احلرارة) او مبعدل  5-20غرام /لرت ماء لكل مرت مربع يف
حالة ال�سقاية يف الرتبة
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 64.5 :درهم
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مصنع االمارات لألسمدة البيولوجية
أرقام التواصل
ال�سيد حممد ح�سني 0506734634 :و 037838600

 )44سماد السمك السائل
• •اال�سم التجاري :اجروفي�ش ()Agrofish

• •ال�شركة املوردة :م�صنع االمارات للأ�سمدة
البيولوجية
• •ال�شركة املنتجة :م�صنع االمارات للأ�سمدة
البيولوجية  -االمارات
• •حجم العبوة 1 :جالون
• •يحوي ال�سماد على م�ستخل�ص اال�سماك الع�ضوي ،وهو غذاء طبيعي يحوي النيرتوجني الطبيعي والف�سفور
والبوتا�سيوم واالحما�ض االمينية وميكن ا�ستخدامه مع املاء او ر�شا على االوراق ،وي�ساعد ال�سماد يف مقاومة
الفطريات ويح�سن يف موا�صفات النبات بتوفريه جلميع العنا�صر الغذائية الرئي�سية وبالتايل يرفع من جودة
الثمار وكميتها .ي�ضاف مبعدل 1لرت �سماد200/لرت ماء ر�شا ومبعدل ن�صف لرت للبيت املحمي مع املاء.
• •خم�ص�ص ملزارعي الزراعة الع�ضوية
• •ال�سعر للمزارع 30 :درهم
 )45السماد العضوي

• •اال�سم التجاري� :سماد ابو ديك
• •ال�شركة املوردة :م�صنع االمارات للأ�سمدة
البيولوجية
• •ال�شركة املنتجة ِ :م�صنع االمارات للأ�سمدة
البيولوجية -االمارات
• •وزن الكي�س25 :كيلوغرام
• •�سماد ع�ضوي خمتمر (من خملفات الدجاج) متكامل جلميع انواع اخل�ضار وهو مثايل للزراعة املتجددة حيث
يح�سن من قوام الرتبة وخوا�صها الطبيعية والكيماوية والبيولوجية ويحفز الكائنات احلية الدقيقة ،يحوي
ال�سماد على كمية ال تقل عن  75%من املادة الع�ضوية بدرجة ملوحة معتدلة والن�سب املطلوبة من العنا�صر
الغذائية الرئي�سية والفرعية
• •ال�سعر للمزارع 6.19 :درهم

