
 أسمدة حصاد األردنية

 صورة المنتج مميزات السماد

 TE +20-20 -20 حصاد

 

تمتاااه هاالت التة ياااة ئاحتواى ااا  مااا نساااة متواهنااة مااي ال ناصااة ال لاىيااة    

الكااااةا ئافةاااا ة طلاااا ومئاااة ماااي لاااواىل ال ناصاااة الصااا ةا الم ماياااة  

ت ااالل النااااات  ااار م تماااو مةاحااال النماااو مماااا    مااا  مناسااااا  لم تماااو   

 .الزرا ات 

 Kg 10 يس 

 TE  +40-10-10حصاد

 

تمتاااه هاالت التة ياااة ئاحتواى ااا  مااا نساااة  اليااة مااي  نصااة الاوتاساايو      

  النتااة نيي ئافةااا ة طلااا    االلن نساااة متوساائة مااي  نصااةل ال وساا ور  

ومئااة مااي لااواىل ال ناصااة الصاا ةا الم مايااة   التاار ت ماال  مااا ه ااادة      

 .ح م الثمار  ر مةاحل افنتاج الن اىية 

 Kg 10 يس 

 TE +15-15-30حصاد

 

  الاالل  تمتاااه هاالت التة ياااة ئاحتواى ااا  مااا نساااة  اليااة مااي ال وساا ور     

   سااا د  مااا ه ااادة ,  سااا د  مااا ه ااادة   جااوة ال اال ر  اار ئدا ااة الزرا ااة   

   اااللن احتواىااا   ماااا , األههاااار   ال فاااد  ااار مةاحااال النااااات المتوسااائة 

نساال  ا يااة مااي لااواىل ال ناصااة الصاا ةا الم مايااة ممااا    ماا  مناساااا       

 Kg 10 يس                                                          .لم تمو الزرا ات 

 TE +0-40-0سماد ساىل نتة ستار

 

 حتاااول  ماااا نسااااة  الياااة ماااي النيتاااة نيي  %  011ساااماد سااااىل  اىااال 

 مكاااي اسااات مال   ااار   ,مت ااادد المصاااادر ئافةاااا ة لم ناصاااة الصااا ةا  

   نااد الحانااة ف ااادة تنعاايئ  ئ ااد مونااات   , مةاحاال النمااو األ لااا لمناااات  

 سااات د   ماااا نميااال أناااواا ال عاااار  ااار الزرا اااات المكعاااو ة    , الااااةد 

 Kg 20غالون                                                         لألل ارالمحمية   



 

 TE +42-5-5 ر  ال غة ي

 

سماد م مق ممتاه تة يات  مدر سة ئحيث   ر  ئ ميل حانات الناات مي  -

ال ناصة ال لاىية  ما امتداد الد رة النااتية مما    م  صالحا  لالست دا   ر 

المةاحل األويةة مي نعوج الناات  ما أن  سة ل االمتصاص  التمثيل  ل  د ر 

ة  ر لاكات الةل ماالة  ما تكو ي ح م  لون الثمار  هو      اءة  الي

 Kg 15سئل                                                                                  .الم تم ة 

 TE +20-20-20 ر  ال غة ي

 

ساااماد م ماااق  تمياااز ئاحتواىااا   ماااا نميااال ال ناصاااة ال لاىياااة األساساااية   

جو اااة  ماااا ئافةاااا ة لم ناصاااة الصااا ةا ئعاااكل لاااواىل    جااادرة ن اااا    

  مااال  ماااا ه اااادة المساااتوا الناااو ر لمثماااار    سااات مل  مصااادر غااالاء   

رىيساار  مااا نمياال أنااواا ال عااار  اار الزرا ااات المكعااو ة   المحميااة  مااا   

  ست د   ما األل ار المثمةة   نااتات الز نة   المسئحات ال عةاء

 Kg 15سئل 

 TE +0-15-65 ر  ال غة ي

 

ال وساا ور   ماال  مااا تفو ااة الم مااوا  سااماد م مااق    محتااوا  ااالر مااي  

ال االرل  اار نمياال أنااواا النااتااات  مااا    نعاا   مميااة افههااار  ي ااا أ عااا      

  هااو    أ ااة حامعاار    ماا  ساا ال    سااة ل االمتصاااص ئحيااث  صااا  أ ثااة   

 نعارة    سا د  ر  ت  المنفئات  ر لاكات الةل الم تم ة

 Kg 15سئل 


