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شركة  احلقول  امللكية  للزراعة  و  التجارة







أسمدة حصاد األردنية
صورة المنتجمميزات السماد

-20 20-20 +TE حصاد
ــاز هــذه التركيبــة باحتوائهــا علــى نســبة متوازنــة مــن العناصــر الغذائيــة  تمت
الكبــرى باإلضافــة إلــى خلطــة مــن شــوائب العناصــر الصغــرى المخلبيــة تغــذي 

النبــات فــي مختلــف مراحــل النمــو ممــا يجعلــه مناســبًا لمختلــف الزراعــات .

Kg 10 كيس

10-10-40 + TEحصاد
تمتــاز هــذه التركيبــة باحتوائهــا علــى نســبة عاليــة مــن عنصــر البوتاســيوم و 
ــى  كذلــك نســبة متوســطة مــن عنصــري الفوســفور و النتروجيــن باإلضافــة إل
ــادة  ــى زي ــل عل ــي تعم ــة و الت ــرى المخلبي ــر الصغ ــوائب العناص ــن ش ــة م خلط

ــة . ــاج النهائي ــي مراحــل اإلنت حجــم الثمــار ف

Kg 10 كيس
15-30-15 +TEحصاد

ــذي  ــفور و ال ــن الفوس ــة م ــبة عالي ــى نس ــا عل ــة باحتوائه ــذه التركيب ــاز ه تمت
يســاعد علــى زيــادة و قــوة الجــذور فــي بدايــة الزراعــة , و يســاعد علــى زيــادة 
األزهــار و العقــد فــي مراحــل النبــات المتوســطة , و كذلــك احتوائــه علــى نســب 
كافيــة مــن شــوائب العناصــر الصغــرى المخلبيــة ممــا يجعلــه مناســبًا لمختلــف 

ــات . الزراع

Kg 10 كيس
40-0-0+ TEسماد سائل نتريستار

ســماد ســائل ذائــب 100 % يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن النيتروجيــن متعــدد 
المصــادر باإلضافــة للعناصــر الصغــرى ,  يمكــن اســتعماله فــي مراحــل النمــو 
األولــى للنبــات , و عنــد الحاجــة إلعــادة تنشــيطه بعــد موجــات البــرد , يســتخدم 

علــى جميــع أنــواع الخضــار فــي الزراعــات المكشــوفة و المحميــة و لألشــجار

Kg 20 غالون

5-5-42 +TE رويال غرين
- سماد معلق ممتاز تركيبته مدروسة بحيث يفي  بجميع حاجات النبات من 

العناصر الغذائية على امتداد الدورة النباتية مما يجعله صالحًا لالستخدام في 
المراحل األخيرة من نضوج النبات كما أنه سريع االمتصاص والتمثيل وله 

دور مباشر على تكوين حجم ولون الثمار وهو ذو كفاءة عالية في شبكات الري 
Kg 15 المختلفة .                                                                                 سطل



20-20-20 +TE رويال غرين
ســماد معلــق يتميــز باحتوائــه علــى جميــع العناصــر الغذائيــة األساســية 
باإلضافــة للعناصــر الصغــرى بشــكل شــوائب ذو قــدرة نفــاذ قويــة كمــا يعمــل 
علــى زيــادة المســتوى النوعــي للثمــار و يســتعمل كمصــدر غــذاء رئيســي علــى 
جميــع أنــواع الخضــار فــي الزراعــات المكشــوفة و المحميــة كمــا يســتخدم علــى 

ــراء ــطحات الخض ــة و المس ــات الزين ــرة و نبات ــجار المثم األش

Kg 15 سطل
15-65-0 +TE رويال غرين

ــة المجمــوع  ــى تقوي ــي مــن الفوســفور يعمــل عل ــوى عال ــق ذو محت ســماد معل
الجــذري فــي جميــع أنــواع النباتــات كمــا و ينشــط عمليــة اإلزهــار فيهــا أيضــًا  
و هــو ذو أثــر حامضــي يجعلــه ســهاًل و ســريع االمتصــاص بحيــث يصبــح أكثــر 

نضــارة و يســاعد فــي فتــح المنقطــات فــي شــبكات الــري المختلفــة

Kg 15 سطل
 



أسمدة محببة إيطالية
   TERNARY COMPLEX

15+15+15+14% SO3
سماد مركب على شكل حبيبات بطيئة التحلل لدعم وإفادة النباتات   

المختلفة في مراحل نموها ,وهو ذو محتوى متوازن من العناصر األساسية للنمو 
والمدعم بالكبريت الذائب في الماء .

 إن تجانس حجم الحبيبات و الوجود المنتظم للعناصر في كل حبة يساعد في 
حصول التربة على كل العناصر بشكل منتظم و بنفس النسبة و يضمن التغذية 

السليمة للنبات و لفترة طويلة كما يؤمن الحصول على الكبريت 

ORTO FRUTTA
12-12-17+(2%Mgo + 18%SO3)   

سماد مركب على شكل حبيبات بطيئة التحلل لدعم وإفادة النباتات المختلفة 
في مراحل نموها,وهو ذو محتوى عالي من البوتاسيوم  , لذا فهو مثالي 

للتربة الفقيرة بالبوتاسيوم و أيضا للمحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من 

N-GOOO
 (30-0-0) + 36%SO3

سماد مركب على شكل حبيبات بطيئة التحلل لدعم وإفادة النباتات المختلفة 
في مراحل نموها,وهو ذو محتوى عالي من البوتاسيوم  , لذا فهو مثالي 

للتربة الفقيرة بالبوتاسيوم و أيضا للمحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من 
البوتاسيوم . 

ADRIATICA
FERTILIZZANTI PER PASSIONE

باول .. أسمدة ذوابة إيطالية

 BULL 20-20-20   BULL 10-5-40  

 BULL 10-40-10   BULL 10-46-0  

 BULL 12-6-36   BULL 15-30-15  

بفضــل المحتــوى المتــوازن مــن األزوت و الفوســفور 
و البوتــاس )1,1,1( فــان BULL 20 20 20 مناســب 
لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة للمحاصيــل فــي كافــة 
مراحــل النمــو , و يوصــى بــه لتغذيــة الشــتول للوصــول 
الــى مرحلــة دعــم الثمــار بشــكل جيــد , و علــى الخضــار 
يمكــن  و   , المزهــرة  النباتــات  و  الفاكهــة  أشــجار  و 

ــة  ــى النهائي ــى ال ــة النمــو األول ــذ مرحل اســتعماله من

محتــوى بوتاســي عالــي و يتــم ضمــان اســتقالبه فــي  
الكافــي مــن   المحتــوى  الخضــري بســبب  المجمــوع 

النتروجيــن 
المحبــة  للنباتــات  خاصــة  باســتعمالها  ويوصــى 
للبوتاســيوم  التــي تحتــاج لعنصــر البوتاســيوم بشــكل 
كبيــر , وهــي تشــجع كل الخــواص الجيــدة للمحاصيــل 

ــن النمــو  ــد للمراحــل األخيــرة م و مناســبة بالتحدي

(2% MgO) + TE

(2% MgO + 15% So3)  + TE(2% MgO) + TE
, يســتعمل لتشــجيع  الفســفور  محتــوى عالــي مــن 
انتشــار الجــذور فــي مرحلــة الغــرس ,ولتشــجيع اإلزهــار 
و تكثيــف األزهــار. ويســاعد علــى إنضــاج الفاكهــة 
وإعطاءهــا اللــون المثالــي , كمــا يعمــل أيضــا علــى 
رفــع الحموضــة ممــا يســاعد علــى امتصــاص العناصــر 

ــة .  ــودة بالترب ــة الموج الغذائي

المحتــوى الفوســفوري العالــي يجعــل الســماد مناســبا 
لفتــرة مــا قبــل االزهــار لتحريــض زيــادة تشــكيل 

األزهــار ,
ــد  BULL 10 46 يمكــن أيضــا أن يســتعمل بنجــاح بع

فترة اإلنبات لتحسين تشكيل جذور جديدة ,  

المحتــوى  يعــزز   , بالبوتاســيوم  غنــي  ذواب  ســماد 
العضــوي للنباتــات ممــا يجعلهــا أكثــر نضــارة , يمكــن 
إضافتــه فــي بدايــة مرحلــة النضــج و حتــى جنــي الثمار 
لجميــع أنــواع المزروعــات ضمــن البيــوت المحميــة 

ــار. ــل الخض ــة ومحاصي ــجار الفاكه وأش

ــبة  ــفور ونس ــن الفس ــي م ــوى عال ــماد ذواب ذو محت س
التــي تضمــن  البوتاســيوم  و  اآلزوت  مــن  متســاوية 
التــوازن الغذائــي لــدى النبــات , يعمــل علــى زيــادة 
اإلزهــار و يعمــل علــى تكويــن جــذري قــوي عنــد 
المزهــرة  النباتــات  يفيــد   , الزراعــة  بعــد  إضافتــه 
علــى  للحصــول  المثمــرة  واألشــجار  والخضــروات 

محصــول أكبــر بجــودة افضــل


























