مستلزمـــات اإلنتـــاج الزراعــي
2019

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 2019
الرقم املادة

2

الوحدة

ال�شركة املوردة

1

حديد خملبي %6

كي�س (  1كغم)

االحتاد للكيماويات الزراعية

21

البال�ستيك الزراعي

رول ( 40*9مرت)

�شركة الن�سيم التجارية

2

عنا�صر �صغرى

كي�س (  1كغم)

االحتاد للكيماويات الزراعية

22

انابيب ري (( )GTتنقيط � )40سم

لفة ( 400مرت)

�شركة الن�سيم التجارية

3

بذور فلفل حلو

كي�س ( 500بذرة)

ال�شركة الفنية الزراعية

23

انابيب ري (( )GTتنقيط � )30سم

لفة ( 400مرت)

�شركة الن�سيم التجارية

4

بذور خيار

كي�س ( 500بذرة)

ال�شركة الفنية الزراعية

24

انابيب ري (بدون نقاطة)

لفة ( 400مرت)

�شركة الن�سيم التجارية

5

بذور كو�سا

كي�س ( 500بذرة)

ال�شركة الفنية الزراعية

25

م�ضخة مياه

عدد

�شركة الن�سيم التجارية

6

بذور خيار ع�ضوي

كي�س ( 500بذرة)

ال�شركة الفنية الزراعية

26

�شبك عازل للح�شرات

لفة ( 500مرت)

�شركة �سويدان التجارية

7

بذور فلفل ع�ضوي

كي�س ( 500بذرة)

ال�شركة الفنية الزراعية

27

م�صائد ال�صقة �صفراء

ربطة ( 10ورقات)

�شركة �سويدان التجارية

8

مبيد فطري لتعقيم اجلذور

عبوة ( 250مل)

ال�شركة الفنية الزراعية

28

م�صائد ال�صقة زرقاء

ربطة ( 10ورقات)

�شركة �سويدان التجارية

9

مبيد ح�شري

عبوة ( 250مل)

ال�شركة الفنية الزراعية

29

مبيد عناكب

عبوة ( 250مل)

املبارك للكيماويات الزراعية

10

مبيد عناكب ع�ضوي

عبوة ( 500مل)

ال�شركة الفنية الزراعية

30

مبيد فطري

11

ال�سماد الع�ضوي

كي�س 25/كغم

م�صنع الإمارات للأ�سمدة البيولوجية

31

12

نرتات الكال�سيوم

�أ�صي�ص بولي�سرتين

كي�س ( 25كغم)

�شركة ا�سرتاكيم الزراعية

13

�سلفات املغني�سيوم

كي�س ( 25كغم)

�شركة ا�سرتاكيم الزراعية

32

و�سائد تربيد

14

�سماد مركب 36-12-12

كي�س ( 25كغم)

�شركة ا�سرتاكيم الزراعية

33

جهاز قيا�س احلمو�ضة وامللوحة

15

برياليت زراعي

كي�س100/لرت

�شركة املواد الزراعية املحدودة

34

16

�سماد مركب 17-12-12

الواح بويل كاربونيت

كي�س ( 25كغم)

�شركة املواد الزراعية املحدودة

17

بذور طماطم

كي�س ( 500بذرة)

�شركة املواد الزراعية املحدودة

18

بذور طماطم ع�ضوي

كي�س ( 500بذرة)

�شركة املواد الزراعية املحدودة

19

قما�ش �أجريل

رول (400*3مرت)

20

�سماد 20-20-20

كي�س ( 25كغم)

�شركة املواد الزراعية املحدودة
ال�شركة الوطنية للمعدات الزراعية
والكيماويات

�شركة الربوة اخل�ضراء الزراعية
عبوة ( 250مل)
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات
عدد
الزراعية
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات
عدد
الزراعية
�شركة الب�ساط الأخ�ضر للخدمات
عدد
الزراعية
�شركة الب�ساط االخ�ضر للخدمات
لوح(24.78مرت مربع)
الزراعية
�شركة الب�ساط االخ�ضر للخدمات
قطعة
الزراعية
�شركة الب�ساط االخ�ضر للخدمات
عدد
الزراعية
�شركة الب�ساط االخ�ضر للخدمات
عدد
الزراعية

35

 - Hبروفايل

36

براغي

37

�سيليكون
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شركة االتحاد للكيماويات الزراعية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شرقية :م�ؤ�س�سة الدرمكي الزراعية:
م� .سعيد حممد0529477264 :
• املنطقة الو�سطى :م�ؤ�س�سة العال للهند�سة الزراعية
الد�سوقي حممد الد�سوقي0553644752 :
• املنطقة ال�شمالية :م�ؤ�س�سة احلديقة لتجارة املعدات واملكائن الزراعية
حممد حمرو�س0555741889 :

 )02سماد عناصر صغرى
• •اال�سم التجاريUniChem (MIX EDTA( :

• •ال�شركة املنتجة واملوردة� :شركة االحتاد
للكيماويات الزراعية
• •حجم العبوة 1 :كغم
• •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  %100يف 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  20-5غرام /لرت ماء لكل مرت مربع يف
حالة ال�سقاية يف الرتبة
• •ال�سعر للمزارع 12.97 :درهم

 )01حديد مخلبي ()6%
• •اال�سم التجاريUniChem (Fe EDDHA( :

• •ال�شركة املنتجة واملوردة� :شركة االحتاد
للكيماويات الزراعية
• •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 13.62 :درهم
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الشركة الفنية الزراعية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:
ال�شركة الفنية الزراعية  -ر�أ�س اخليمة  -الدقداقة  -م� .أحمد علي)0543455330( :
م� .أحمد �شاللدة)0504456673( :
• املنطقة الو�سطى:
م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -م .ال�سيد الد�سوقي)0553644752( :
زهرة الزبري للمواد الزراعية  -ال�شارقة (الزبري)  -م .نبيل)0508294195 / 067487863( :
• املنطقة ال�شرقية:

م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية – م� .سعيد الدرمكي)0529477264( :
م�ؤ�س�سة الركن الزراعي – دبا  -م.مدحت)0529477264( :

•

• •اال�سم التجاري :خيار ()Zeco – F1

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :إينزا زادين (- )Enza Zaden
تنزانيا  ،بريو ،ال�صني
• •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 45.5 :درهم

للتوا�صل مع ال�شركة بدبي :م .ا�سماعيل عمرو ()042678338

 )03بذور فلفل حلو
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 )04بذور الخيار

 )05بذور الكوسا

• •اال�سم التجاري :فلفل حلو ()Saphir – F1

• •اال�سم التجاري :كو�سا ()Elysia – F1

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :إينزا زادين ()Enza Zaden
 تايلند• •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 37.5 :درهم

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :إينزا زادين (- )Enza Zaden
ت�شيلي ،ال�صني ،الهند
• •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 32.5 :درهم
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 )06بذور الخيار العضوي
• •اال�سم التجاري :خيار ()Zeco – F1

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :إينزا زادين (- )Enza Zaden
تنزانيا  ،بريو ،ال�صني
• •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 45.5 :درهم

 )07بذور فلفل عضوي
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 )08مبيد فطري (لتعقيم الجذور)
• •اال�سم التجاري :بريفيكور �إنريجي (Previcur
)Energy

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :باير – �أملانيا
• •حجم العبوة 250 :مل
• •املادة الفعالة :هي خليط من بروباموكارب هيدروكلوريد ( )Propamocarb hydrochlorideبرتكيز 530
غرام/لرت وفو�سيتيل ( )Fosetylبرتكيز  310غرام/لرت
• •اال�ستخدام :مبيد جهازي ي�ستخدم ملكافحة �أمرا�ض الرتبة للخ�ضروات كما ميكن ا�ستخدامه ملكافحة مر�ض
البيا�ض الزغبي على حما�صيل اخل�ضروات وميكن ا�ستخدامه �سقاية الرتبة �أو الر�ش على الأوراق
• •ال�سعر للمزارع 23.5 :درهم

 )09مبيد حشري

• •اال�سم التجاري :فلفل ع�ضوي ()Saphir – F1

• •اال�سم التجاري :دي�سي�س ()Decis

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الفنية الزراعية
• •ال�شركة املنتجة� :إينزا زادين ()Enza Zaden
 تايلند• •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 37.5 :درهم

• •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 13.5 :درهم
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مصنع االمارات لألسمدة البيولوجية
 )10مبيد 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 24.75 :درهم

أرقام التواصل
ال�سيد حممد ح�سني0506734634 :

ال�سيد �أحمد جمال0506184885 :

 )11السماد 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�س 25 :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  %75من املادة الع�ضوية بدرجة ملوحة معتدلة والن�سب املطلوبة من العنا�صر
الغذائية الرئي�سية والفرعية
• •ال�سعر للمزارع 6.38 :درهم
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شركة استراكيم الزراعية ذ.م.م
أرقام التواصل

• منطقة الزيد:
م .عدي عتمة)0556745278( :
• منطقة را�س اخليمة:

ال�سيد �صفوت ع�صام)0501167995( :

• منطقة الفجرية:
ال�سيد �سام اوجا�ستني)0507501153( :
•

تقدمي الدعم لكافة املناطق :م� .سياف نعمان)0504428665( :

 )12سماد نترات الكالسيوم
• •اال�سم التجاري� :سولر ()SOLAR

• •ال�شركة املوردة� :شركة ا�سرتاكيم الزراعية ذ.م.م
• •ال�شركة املنتجة - )URALCHEM( :رو�سيا
• •حجم العبوة 25 :كغم
• •ال تقل ن�سبة الكال�سيوم ( )CaOعن  %19من وزن ال�سماد و ال تقل ن�سبة النيرتوجني الذائب يف املاء عن .%15
ذائبية ال�سماد  %100يف 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 30 :درهم
12

 )13سماد سلفات المغنيسيوم

• •اال�سم التجاري� :سلفات املغني�سيوم املائية
()Magnisol

• •ال�شركة املوردة� :شركة ا�سرتاكيم الزراعية ذ.م.م
• •ال�شركة املنتجةChengdu fertech( :
 – )chemicalsال�صني
• •حجم العبوة 25 :كغم
• •تبلغ ن�سبة املغني�سيوم الذائب يف املاء ( %16 )MgOون�سبة الكربيت ( .%13 )Sذائبية ال�سماد  %100يف املاء
بدون �أي روا�سب .ون�سبة النقاوة  %99وخايل 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 للمزارع 15.45 :درهم

 )14سماد مركب 12-12-36
• •اال�سم التجاريOPTIMAL WATER :
SOLUBLE 12-12-36+TE

• •ال�شركة املوردة� :شركة ا�سرتاكيم الزراعية ذ.م.م
• •ال�شركة املنتجة� :شركة جممع �أ�سرتا ال�صناعي
للأ�سمدة واملبيدات الزراعية -ال�سعودية
• •وزن كي�س ال�سماد 25 :كيلوغرام
• •يحتوي ال�سماد على ما ن�سبته  %12نيرتوجني %12 ،ف�سفور و %36بوتا�سيوم ويحوي كذلك ن�سبة من
العنا�صر ال�صغرى ،ذائبية ال�سماد  ،%100ي�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 للمزارع 50 :درهم
13
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شركة المواد الزراعية المحدودة
أرقام التواصل

•

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

م�ؤ�س�سة العال للهند�سة الزراعية

• دبي :م .حممد العطعوط 048847752 / 0506859987
�شركة املواد الزراعية -فرع دبي :جبل علي – جممع دبي لال�ستثمار

•

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

الفجرية :م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية
دبا الفجرية :م�ؤ�س�سة الركن الزراعي
حمل ال�صفا لتجارة االدوات واملواد الزراعية
البدية :الب�صمة اخل�ضراء الزراعية

 )16سماد 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  %12والبوتا�سيوم ال تقل ن�سبته عن  .%17اما املغني�سيوم الكلي ( )MgOال يقل عن  ،%2ي�ضاف عند
الزراعة ك�سماد بطيء الذوبان مما ي�سمح للنبات با�ستغالل �أمثل للعنا�صر الذائبة لفرتات طويلة
• •ال�سعر للمزارع 31.9 :درهم

• املنطقة ال�شمالية:

جمعية را�س اخليمة التعاونية الزراعية  -م .عمار عبداهلل / 0506659369 :في�صل عبدالرحمن 0559131868

ر�أ�س اخليمة :فرع �شركة املواد الزراعية  -الدقداقة -املطار -بالقرب من بنك �أبوظبي الإ�سالمي وجمعية ر�أ�س
اخليمة التعاونية الزراعية  -م .عمار عبداهلل072461774 /0506659369 :

 )15بيراليت زراعي
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 )17بذور الطماطم

• •اال�سم التجاري)Horticulture Perlite( :

• •اال�سم التجاري :طماطم ()SV 4129

• •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  %600تقريبا
من حجم احلبيبات ،غري قابل للتفاعل الكيميائي مع العنا�صر ال�سمادية املختلفة
• •ال�سعر للمزارع 17.5 :درهم

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة� :سيمينز ( – )Seminisبريو
• •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 70 :درهم
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الشركة الوطنية للمعدات الزراعية والكيماويات
 )18بذور الطماطم العضوي
• •اال�سم التجاري :طماطم ع�ضوي ()SV 4129

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجة� :سيمينز ( – )Seminisبريو
• •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 72.6 :درهم

أرقام التواصل

• املنطقة الو�سطى:
خمازن ال�شركة الوطنية للمعدات الزراعية  -الذيد -ال�شارع العام
عبدالرحمن علي068828120 / 0554898624 :
• املنطقة ال�شمالية:
خمازن اجلمعية الزراعية – الدقداقة
م .حممد ب�شري072462828 / 0554858582 :
• املنطقة ال�شرقية:
م�ؤ�س�سة الدرمكي للمواد الزراعية
م� .سعيد الدرمكي092223738 / 0529035494 / 0504905032 :
• للتوا�صل مع ال�شركة:
م .حممد عبدالغني النحوي0506243419 :

 )19القماش الزراعي (االجريل)

• •اال�سم التجاري :قما�ش زراعي (اجريل)
Innofab

• •ال�شركة املوردة� :شركة املواد الزراعية املحدودة
• •ال�شركة املنتجةInnovative NonWoven :
 – Solutions L.L.Cالإمارات العربية املتحدة
• •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 99 :درهم
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 )20سماد سنجرال 20-20-20
• •اال�سم التجاري� :سنجرال 20-20-20

• •ال�شركة املوردة :ال�شركة الوطنية للمعدات
الزراعية والكيماويات
• •ال�شركة املنتجة� :شركة �سنجرال -ا�سبانيا
• •وزن كي�س ال�سماد 25 :كيلوغرام
• •يحوي ال�سماد ن�سبة  %20نيرتوجني ،ون�سبة  %20ف�سفور و %20بوتا�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 54 :درهم
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شركة النسيم التجارية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:

جمعية را�س اخليمة التعاونية الزراعية  -حممد رزق �أبو طه0506435247 / 0509336261 :

•

املنطقة الو�سطى:م�ستودعات مقابل مكتب الوزارة  -م .فهد عبد الفتاح ال�شوابكة0506379595 :

•

املنطقة الو�سطى:م .رزق حممد ابو طه 0556379595 :

 )21بالستيك زراعي(قياس  40*9م)

• •اال�سم التجاري :بال�ستيك زراعي
• •ال�شركة املوردة� :شركة الن�سيم التجارية
• •ال�شركة املنتجة� :شركة تلدين للحلول
البال�ستيكية  -ال�سعودية
• •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 362.5 :درهم
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 )23 - 22انابيب ري (تنقيط) ()GR

• •اال�سم التجاري :انابيب ري
• •ال�شركة املوردة� :شركة الن�سيم التجارية
• •ال�شركة املنتجة :م�صنع الو�سائل لأنظمة الري
 ال�سعودية• •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 94 :درهم
 .2امل�سافة بني النقاطة واالخرى �30سم 97 :درهم

 )24أنابيب ري بدون نقاطة

• •اال�سم التجاري :انابيب ري بدون نقاطة
• •ال�شركة املوردة� :شركة الن�سيم التجارية
• •ال�شركة املنتجة :م�صنع الو�سائل لأنظمة الري
 ال�سعودية• •طول اللفة 400 :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 71 :درهم
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 )26شبك عازل للحشرات

• •اال�سم التجاريPrakash :

• •ال�شركة املوردة� :شركة الن�سيم التجارية
• •ال�شركة املنتجةPrakash peripheral 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 435 :درهم

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

• •ال�شركة املوردة� :شركة �سويدان التجارية
• •ال�شركة املنتجة– AGROFLOR GmbH :
النم�سا
• •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 617.5 :درهم

شركة سويدان التجارية
أرقام التواصل

• املنطقة الو�سطى:
م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -الذيد  -مقابل مبنى الوزارة  -م .د�سوقي حممد0553644752 :
• املنطقة ال�شمالية:
جمعية دعم املزارعني  -الدقداقة  -م .حممد ال�سودانى)0554858582( :
• املنطقة ال�شرقية:

�شركة الدرمكي الزراعية  -الفجرية  -م� .سعيد0504905032:

• دبى والعوير:
�شركة �سويدان التجارية ذ م م � -أبوهيل  -ديرة)042669522( :
م .ر�شدي امام0506552035 :
م .حممود بدوي0566805150 :
م� .أ�شرف حممود0504536694 :
20

 )28 - 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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المبارك للكيماويات الزراعية
أرقام التواصل

• دبي:

�شركة املبارك للكيماويات الزراعية  -م .عبد ال�ستار ال�سيد0504489387 / 042237891 :

• املنطقة ال�شمالية:
جمعية را�س اخليمة التعاونية الزراعية  -الدقداقة  -م .حممد عبدالعظيم0563471117 / 072462828 :
• املنطقة الو�سطى:

م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -م .الد�سوقي حممد0553644752 / 0509737010:

الشركة الربوة الخضراء الزراعية
أرقام التواصل

• املنطقة ال�شمالية:

م�ؤ�س�سة ال�سهل الأخ�ضر0569128812 :

• املنطقة الو�سطى:
م�ؤ�س�سة العال للمواد الزراعية  -م .الد�سوقي حممد0553644752 :
• املنطقة ال�شرقية:

�شركة الدرمكي الزراعية  -م� .سعيد حممد0529477264 :

• املنطقة ال�شرقية:

�شركة الدرمكي للمواد الزراعية  -م� .سعيد ال�شاذيل0504905032 / 0521053254:

• للتوا�صل مع ال�شركة:
م .جهاد خلوف0506442462 / 042237891 :
�أدهم م�سعد0504514021 :

 )29مبيد 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 31 :درهم
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 )30مبيد فطري

• • اال�سم التجاري� :سبيكرتام
()Azoxystzobin250 Gl

• • ال�شركة املوردة :ال�شركة الربوة اخل�ضراء
الزراعية
• •ال�شركة املنتجةjiangsu rotam chemistry :
 – co. ltdال�صني
• •حجم العبوة 250 :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 18.5 :درهم
23

م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2019

م�ستلزم ــات الإنت ــاج الزراعــي 2019

شركة البساط االخضر للخدمات الزراعية
أرقام التواصل
خمتار احمد (�أمني املخزن )0529797506 :

م .احمد �أمني (من�سق العقود )albusath@emirates.net.ae - 0556221414 :

م .حممد خ�ضر ح�سني (املدير العام)m.hussein@albusath.com - 0506233602 :

 )31أصيص بوليسترين

• •اال�سم التجاري� :أ�صي�ص بولي�سرتين
• •ال�شركة املوردة� :شركة الب�ساط االخ�ضر
للخدمات الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :امل�صنع الوطني لعبوات
البولي�سرتين  -الإمارات العربية املتحدة
• •حجم العبوة� 25*25 :سم
• •�أحوا�ض للزراعة م�صنعة من مادة الفلني غري معاد الت�صنيع وحتتوي على ثقوب يف الأ�سفل لت�صريف املاء
الزائد وحواف علوية للتثبيت ومقاوم للرطوبة وت�أثري املواد الكيماوية
• •ال�سعر للمزارع 1.18 :درهم
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 )32وسائد 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 28 :درهم

 )33جهاز قياس الحموضة والملوحة
• •اال�سم التجاريPortable pH/ 5-HI9811- :
EC/TDS/C° Meter

• •ال�شركة املوردة� :شركة الب�ساط االخ�ضر
للخدمات الزراعية
• •ال�شركة املنتجة :حنا للمعدات (Hanna
 – )Instrumentالواليات املتحدة الأمريكية
• •جهاز حممول مقاوم للماء لقيا�س حمو�ضة  ،pHوملوحة  ،Eوجمموع الأمالح الذائبة  TDSو درجة احلرارة
 ، °Cقارئ اللملوحة واحلمو�ضة مرتبط مع اجلهاز بوا�سطة �سلك مغلف مبادة املطاط عازل للمياه و�سهل
الفك والرتكيب
• •ال�سعر للمزارع 370 :درهم
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 )37-36-35-34الواح 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 silicone sealant 220
• •ال�سعر للمزارع 395.4 :درهم
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