
 تغذية متكاملة لمختلف المحاصيل

 التعريف 
 

سماد ورقي سائل يحتوي على العناصر الكبرى في صورة مخلبية باالضافة الي مستخلص طحالب 
بحرية تعمل على تكوين مجموع خضري وجذري أكبر مما يؤدي الى تحمل الظروف البيئية والمرضية 

 بشكل أفضل وزيادة إنتاجية النبات بشكل ملحوظ بعد االستخدام .

 بريطانيا

http://www.alyaseenagri.com/
https://www.omex.com/


  

 

   

 

 

 

 نقص النيتروجين  نقص الفوسفور  نقص البوتاسيوم 

 نقص النيتروجين  نقص البوتاسيوم 

 نقص النيتروجين  نقص البوتاسيوم 

 اعراض نقص العناصر الغذائية الكبري في المحاصيل المختلفة

 محصول الخيار

 محصول الطماطم

 نقص الفوسفور 

 محصول القمح

 نقص الفوسفور 



  

 

   

 

 

 

 نقص النيتروجين  نقص الفوسفور  نقص البوتاسيوم 

 نقص النيتروجين  نقص البوتاسيوم 

 نقص النيتروجين  نقص البوتاسيوم 

 اعراض نقص العناصر الغذائية الكبري في المحاصيل المختلفة

 محصول البصل

 محصول البطاطس

 نقص الفوسفور 

 محصول الفراولة

 نقص الفوسفور 



 طريقة االستخدام والجرعات :-

 المحصول الجرعة عدد الرشات والتكرار ميعاد الرش

بعد ظهور الورقة الحقيقية 
 الثانية

رشة / اسبوعين 2 - 1 لتر ماء 033مللي /  033 - 033   شتالت الخضروات المحمية  

رشات / اسبوع 4 - 2 بعد االنبات لتر  0333لتر /  0 -0.1   
الخضروات في الحقول 

 المكشوفة

رشات / اسبوع 4 - 2 بعد االنبات لتر  0333لتر /  0 -2   البطاطس 

رشه / اسبوعين 1 قبل التزهير لتر  0333لتر /  0 -0.1   الفاكهة 

رشات / اسبوع 4 - 2 بعد االنبات لتر  0333لتر /  0 -2   الحبوب 

لتر  0333لتر /  0 -2  
التسميد االرضي بواسطة الري 

 بالتنقيط
لتر ماء  166مل \  126-06يضاف بالسمادة بمعدل   

 توصيات االستخدام :
 

 لترماء\هكتار  1066-066الجرعات الموصى بها للحقول المفتوحة تخلط مع كمية  (1
 ابدا دائما بخلط نامي مع كمية قليلة من الماء قبل الخلط النهائي في خزان الرش.  (2
 عند استخدام نامي بمفرده يلزم إضافة مادة الصقة وناشرة .  (3
قابل للخلط مع غالبية المبيدات واالسمدة ولكن ليس جميعها ويجب مراعاة اختيار المبيد او السماد المستخدم في  (4

 الخلط وحالة المحصول وفترة النمو وحالة الطقس وكمية المياه المستخدمة في الخلط . 
 يفضل اجراء تجربة صغيرة على عدد محدود من النباتات قبل الرش على نطاق واسع .  (0
 تجنب الرش عند اشتداد درجة الحرارة وهبوب الرياح وهطول االمطار وشدة سطوع الشمس . (0

 
 العبوات :

 

لتر . 0لتر و  1اومكس نامي متاح في عبوات وزن   

 التركيب % :

كلينيتروجين   الكثافة درجة الحموضة الكلور بوتاسيوم كلي فوسفور كلي 

%N %P2O0 %K2O %Cl PH 
عند درجة حرارة 

مئوية 11  

02 02 02 <0  5 5.5 


