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العناصر السمادية الورقية المغذية التفاحيات(التفاح والكمثرىوالبشملة)
لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

يويص بالرش وغسيل االشجار بعد التقليم وسكون العصارة ثلثني إىل
الثلث /عن برتكيز % 2.5 – 2

نيفيكني
فيكتافيد أس
نيفيكني إكسرتا

املساعدة يف القضاء عيل مصادر العدوي ملرض البياض
الدقيقي واملن أوالحرشات القرشية والعناكب.

ـ يويص بالرش ملكافحة الحرشات القرشية برتكيز  % 2كاآليت-:
ـ تعطي رشة غسيل بعد سكون العصارة وقت التقليم
ـ الرشة الثانية بعد متام التزهري والعقد برتكيز % 1
ـ الرشة الثالثة يف فرتة منو النبات برتكيز % 0.5
فيكتافيد أر

عند الكمرثى:
ـ يويص بإجراء رشة غسيل بعد التقليم برتكيز %2
ـ كذلك يف فرتة النمو برتكيز ( % 0.5باستثناء نوع الكمرثى
“كونفرانس” بهذه التوصية)

ـ يويص بالرش عند بداية نضج الثامر وتكوين السكرمبعدل
 1.5لرت/للفدان

فيكتافيد أي

فوليجوب بورون

ـ يويص بالرش يف فرتة منو املجموع الخرضي برتكز % 1 – 0.5

ـ يويص باالستخدام رشاً عند ظهور أعراض اللفحة النارية برتكيز
 % 1 – 0.5مرة واحدة إىل مرتني ،فقط عىل التفاح والسفرجل.
عدم خلطه مع املركبات النحاسية

ـ تعترب طارد للحرشات ،الثاقبة املاصة(املن)كناقل فريويس.
ـ يستخدم ضد اللفحة النارية بعد اإلزهار يف فرتة النمو
الكثيف ،بشكل متكرر بفاصل  10أيام
ـ
يويص بالرش منفردا يف حالة رش الكمرثي ضد مرض اللفحة
النارية كإجراء وقايئ
ال يويص بالرش عيل الثامر الصغرية اال بعد وصولها ايل
حجم كرة التنس منعا للتسمم النايشء من رش هيدروكسيد
النحاس وزيت الربافني/باألخص أنواع التفاح االخرض
ـ املنتج آمن تحت  25درجة مئوية وال يويص بالرش فوق
 52درجة مئوية.
ـ يف جو حار وجاف يجب تخفيف الرتكيز ليكون بني
.% 0.5 – 0.4
ـ ملقاومة حرشة ثاقبة التفاح .يف حال تقليل اإلصابة
الكثيفة بالفريوس ،يويص بعمل رشة غسيل مرتني ،مع يوم
اسرتاحة بني الرشتني:
...................................................................................1
بيوسول صابون زراعي %3
...................................................................................2
فيكتافيد أي .%1
ـ تحسني جودة الثامر

فوليجوب زنك

ـ يستخدم يف االرايض ذات املحتوى العايل للفوسفور
والكالسيوم ،للمساعدة يف تكوين مجموع خرضي
جيد
ـ للمساعدة يف تحسني جودة الثامر.

فيكتافيد أر

ـ خفض االصابة مبرض اللفحة النارية يجب إزالة
أجزاء الفروع املصابة باللفحة النارية ،ويجب تعقيم
مقص التقليم.
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توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يستخدم خلطاً بعد وص��ول الثامر ايل الحجم الكامل مبعدل
 0.750لرت/للفدان

فوليجوب بورون
إكسرتا
و
فوليجوب منغنيز

ـ تحسني مواصفات الجودة للثامر وزيادة القابلية
للتخزين.

ـ يويص بالرش بعد متام النمو الخرضي والعقد  5 – 4مرات ،مبعدل
 1.5لرت/للفدان.
ـ يستخدم يف حالة ضعف منو النباتات مبعدل  1.5لرت/للفدان.

فوليجوب كالسيوم
فوليجوب سوبر

ـ املساعدة يف مقاومة ظاهرة لطعة الثامر (لسعة الثامر)
والنقرة املرة  ،وتحسني قابلية الثامر للتخزين وتحسني
جودتها.
ـ تخفيف اآلثار الضارة الناجمة عن التأثريات البيئية.

ـ يستخدم عند بداية منو الثامر وبداية تكوين السكر تركيز
.%1 – 0.5

فوليجوب بوتاسيوم

ـ تحسني مواصفات تلون الثامر وزي��ادة محتوى
السكر بها.

ـ املزج مع املبيدات الحرشية والفطرية يف تركيز % 0.5 - 0.25
يساعد يف تحسني كفاءتها
ـ يستخدم يف حد ذاته يف تركيز  ،% 2.5 - 1يف  1000- 800لرت
من املاء يف املساحة الكبرية.

بيوسول صابون
زراعي

ـ تحسني فعالية املبيدات الحرشية والفطرية
ـ استخدامه يف مكافحة الحرشات (منها املن والبق
الدقيقي والثاقبات الكمرثى)؛ املساعدة يف مقاومة
مرض العفن الهبايب

ـ يويص بالرش بعد الحصاد مبعدل  1.5لرت/للفدان.

فوليجوب بورون
و/أو
فوليجوب زنك
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ـ معالجة نقص عنرصي البورون والذنك.
ـ املساعدة يف تكوين الرباعم يف املوسم الجديد

العناصر السمادية الورقية المغذية البازالء والفول لزيادة اإلنتاج ورفع
كفاءة المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ بعد ظهور الورقة الرابعة يويص بالرش ملرة واحدة عيل االقل برتكيز
 % 1ملرة واحدة وحتي التزهري.

فوليجوب زنك

ـ معالجة أعراض نقص الزنك ،واملساعدة يف تكوين
القرون والبذور بدرجة عالية.

فوليجوب بورون
يف حد ذاته
أو باإلضافة إىل

ـ تسهيل معدالت العقد وتثبيت الثامر ،مقاومة نقص
عنرصاملولبدينوم.
ـ تعزيز محتوى البذور من الربوتني النبايت

ـ قبل اإلزهار برتكيز % 0.5 - 1

فوليجوب كربيت
سلجم
ـ يويص باعطاء رشة قبل وبعد متام التزهري والعقد برتكيز .%1
ـ يويص بالرش عند بدأ ظهور إصابات بالحرشات الثاقبة املاصة
مثل املن وكذلك الحرشات القارضة (ما عدا فرتة اإلزهار) برتكيز
% 1.0 – 0.5

فوليجوب نحاس
فيكتافيد أي

ـ يويص بالرش يف فرتة منو املجموع الخرضي برتكز % 1 – 0.5

ـ يويص بالرش خالل فرتة النمو حسب الحاجة يف برتكيز
.% 2.5 – 1
وعىل شكل مزيج مع املبيدات الحرشية يف تركيز % 0.5

ـ إجراء وقايئ لتقليل الرضر النايشء باالمراض الفطرية
والبكترييا التي تصيب املجموع الخرضي.
ـ يف مكافحة الحرشات الثاقبة املاصة والقارضة
ـ زيادة قدرة النبات عىل تحمل الجفاف

فوليجوب زنك

ـ يستخدم يف االرايض ذات املحتوى العايل للفوسفور
والكالسيوم ،للمساعدة يف تكوين مجموع خرضي
جيد
ـ للمساعدة يف تحسني جودة الثامر.

بيوسول صابون
زراعي

يساعد يف زيادة كفاءة التصاق واالنتشار للمبيدات
بانواعها عيل املجموع الخرضي ويطبق يف حد ذاته
أيضاُ.

•يويص بعدم اإلفراط يف إضافة األسمدة الورقية اآلزوتية حتي ال تتجه للنمو الخرضي بغزارة وينخفض معدل
االمثار واإلزهار.
•ثبت أن املحاصيل البقولية تحتاج لزيادة إنتاجها وجودتها إيل التسميد بالعنارص الصغري مثل البورون
واملولبيدينوم واملنجنيز.
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العناصر السمادية الورقية المغذية للبطاطس لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة
المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ الرش بعد تكوين الورقة الخامسة الحقيقية وحتى اإلزهار
مبعدل او برتكيز  % 1مرتني بفاصل اسبوع.

فوليجوب فوسفور

ـ تسهيل تك ّون الجذور  ،ورف��ع الكفاءة التخزينية
للدرنات.

ـ يويص بالرش قبل التزهري مبارشة برتكيز.%1

ـ الرش عند بداية صب الدرنات برتكيز 2 % 1ايل 3مرات
بفاصل اسبوع بني الرشة واآلخري
ـ ال��رش برتكيز % 1عند وص��ول ال��درن��ات ايل حجم
مثرة الجوز( عني الجمل).

فوليجوب بورون
أو
فوليجوب بورون
إكسرتا

فوليجوب بوتاسيوم

ـ تعويض نقص البورون وكذلك املساعدة عيل تكوين الرباعم
الخرضية املكونة للدرنات.

ـ املساعدة يف عملية صب الدرنات وذيادة نسبة تكوين النشا
والسكر ورفع الكفاءة التخزينية القدرة عيل تحمل الدرنات
للجفاف.

فوليجوب مغنيسيوم ـ زيادة معدل تكوين الدرنات ورفع محتوي النشا.

ـ ال��رش يف أي مرحلة من مراحل النمو ما ع��دا فرتة
اإلزهاربرتكيز .% 1

فوليجوب نحاس

ـ تعويض نقص النحاس  ،وزي��ادة الكفاءة يف مقاومة
األمراض البكتريية والفطرية .

ـ ال��رش يف أي مرحلة من مراحل النمو ما ع��دا فرتة
اإلزهاربرتكيز .% 1

فيكتافيد أر

ـ زيادة الكفاءة يف مقاومة ضد اللفحة املتأخرة واملبكرة
والناقالت الحرشية لألمراض الفريوسية مثل حرشة املن.

بيوسول صابون
زراعي

ـ يستخدم كامدة مساعدة مع املبيدات الخاصة ملقاومة
الحرشات خاصة ضد املن.

ـ الرش برتكيز  % 1عند الحاجة ما عدا فرتة اإلزهار.

مالحظات:
•يف حالة الرش بسامد البوتاسيوم الورقي ،يويص بأن تكون االسمدة األرضية خالية من الكلور.
•يعترب التسميد الورقي للبطاطس هامة لزيادة كمية وجودة املحصول خاصة يف األرايض الضعيفة والرملية.
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العناصر السمادية الورقية المغذية للبنجر السكري لزيادة اإلنتاج ورفع
كفاءة المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يستخدم بعد ظهور الورقة الحقيقية الثانية.
ـ يستخدم خلطاًمع مبيدات الحشائش (فنمديفام) التي تطبق
بعد اإلنبات يف تركيز  0.5لرت/للفدان.

فيكتافيد أي

املساعدة يف التقليل من اإلصابة بالفريوسات املنقولة من
الحرشات الثاقبة املاصة ،يسهل تحسني الجودة وقدرة
النبات عىل تحمل الجفاف.

ـ بعد ظهور  6 – 4أوراق يتم الرش مرتني مبعدل  1لرت/هكتار
يليها رشة ثانية خلطاً عند بداية تضخم الجذور مبعدل  1.250لرت/
للفدان مع املبيدات للفطريات والحرشات.

فوليجوب بورون
إكسرتا

ـ تعويض نقص البورون  /يساعد يف مقاومة االعفان يف
السويقات ،الجذع والقلب /لتنشيط التمثيل الغذايئ
للكربوهيدرات وتعزيز محتوى الثامر من السكر.

يضاف من مرتني إىل  3مرات حسب الحاجة مبعدل 1.250
لرت/للفدان.

فوليجوب زنك

ـ يضاف من مرتني إىل  3مرات برتكيز / % 1خلطاً مع
املبيدات للفطريات أو بشكل متزامن مع تطبيقها بعد متام
تكوين املجموع الخرضي وتشابك الخطوط.

فوليجوب كربيت
سلجم

ـ يويص باستخدامه ولو ملرة واحدة عند الورقة  5ب تركيز
.% 1

ـ تعويض نقص الزنك.
ـ زيادة كفاءة التمثيل الضويئ ومحتوى الثامر من السكر.
ـ يساع يف مقاومة العناكب وزيادة منو املجموع الجذري

فوليجوب فوسفور

ـ املساعدة يف تك ّون جذر النبات ،وتحمل الجفاف

ـ عند متام تكون أوراق املجموع الخرضي وبداية تضخم
الجذوربرتكيز .% 1

فوليجوب بوتاسيوم

ـ زيادة معدل تك ّون السكريات والنشا  ،يعزز القدرة عىل
تحمل الجفاف ويقوي األنسجة.

ـ يستخدم خلطاً مع املبيدات بأنواعها أو االسمدة الورقية
برتكيز .% 2.5 – 0.5

بيوسول صابون
زراعي

ـ يستخدم كامدة مساعدة مع املبيدات الخاصة ملقاومة
الحرشات خاصة ضد املن.
املساعدة نرش ولصق املواد املستخدمة يف الرش

ـ ي��ويص بخلط ه��ذا املنتج مع أي م��واد آخ��ري قبل
استخدامهللتاكد من كفاءة الخلط.
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العناصر السمادية الورقية المغذية لذوات النواة الحجرية(الخوخ

والمشمش والبرقوق) لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات
توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يويص بالرش بعد تساقط األوراق يف نهاية فصل الشتاء وقت
سكون العصارة وبعد إجراء عملية التقليم بنسبة  1:2وحتى
برتكيز .% 2.5 – 2وتعطي بعد متام التزهري والعقد
برتكيز .% 2.5 – 2

نيفيكني
أو
فيكتافيد أس

ـ زيادة كفاءة املقاومة ضد حرشات املن والحرشات
القرشية والعناكب يف جميع أطوارها املشتية.
وميكن استخدامه مخلوطاً مع املركبات النحاسية ضد
األمراض الفطريات.

يويص بالرش قبل طرد الرباعم الزهرية برتكيز ( % 2 – 1ال يجب
تطبيقه بعد فتح الرباعم)
يويص بالرش بعد متام طرد الرباعم والتزهري برتكيز % 2 - 1
ملقاومة الحرشات

فيكتافيد أر

ـ الرش قبل عملية التزهري اإلزهار مبعدل  1.5لرت/للفدان

فوليجوب بورون

 الرش ثالث مرات مبعدل  1.5لرت/للفدان. يويص بالرش قبل التزهري ينصح بتطبيقه وبعد التزهري والعقد. -ينصح بتطبيقه بعد الحصاد وقبل تساقط األوراق

فوليجوب زنك

ـيعمل عيل منع او تقليل االصابة مبرض تثقب تجعد األوراق
يف الخوخ واملشمش والربقوق يف فرتة النمو.
ـ من أجل مقاومة الحرشات القرشية يستحسن تطبيقه يف
الخريف والربيع عىل حد سواء.
ـ تسهيل عقد الثامر
ـ املساعدة يف تحسني عملية النمو الخرضي
ـ اللوزيات حساسة لنقص الزنك.

ـ يستحسن تطبيقه من فرتة النمو الكثيف وحتى بعد متام
التزهري والعقد بفاصل زمني اسبوعني بشكل متكرر 3-2
مرات مبعدل  1.5لرت/للفدان.

فوليجوب كالسيوم

ـ يساعد عيل تقوية منو قشور الثامر والنواة ويعزز صالبة
النواة.

ـ بعد اكتامل النمو الخرضي يتم اضافته مع البورون وتلبية
احتياجاته من البوتاسيوم مبعدل  1.5لرت/للفدان

فوليجوب بورون
إكسرتا
و/أو
فوليجوب بوتاسيوم

ـ تسهيل عقد الثامر يف املوسم التايل.
ـ تحسني خواص الحموضة وتكّون مواد النكهة للثامر
ـ جودة الثامر وزيادة نسبة السكر وحجم وتلوين الثامر.

ـ يستخدم منفردا أو مخلوطا مع املواد اآلخري أو مع
املبيدات الحرشية والفطرية برتكيز . % 1.5

بيوسول صابون
زراعي

ـ تحسني كفاءة املبيدات بأنواعها من ناحية اإلنتشار
واإللتصاق عيل سطح النبات ،ويطبق منفردا ً يف مقاومة
اإلصابة بحرشات املن والندوة العسلية.
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العناصر السمادية الورقية المغذية للخضر الجذرية (الجزر ،البقدونس ،البنجر ،الفجل ،الكرفس)
لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

ـ بعد اإلنبات مرتني عيل األقل برتكيز  % 1بفاصل زمني  10أيام.

فوليجوب فوسفور

ـ تكوين وتقوية الجذور وزيادة املحصول.

ـ يويص بالرش بعد الزراعة بشهر برتكيز  % 1 – 0.5مرتني بفاصل
10أيام.

فوليجوب كالسيوم

ـ تقوية منو الجذور

ـ يويص بالرش مرتني االويل بعد الزراعة والثانية بعدها
بعرشة أيام برتكيز % 1 – 0.5

فوليجوب بورون
إكسرتا

ـ ضد مرض عفن القلب وتبقع األوراق يف الكرفس وتكوين
مجموع خرضي جيد.

ـ يويص بالرش برتكيز  % 1- 0.5مرتني ملقاومة االمراض
الفطرية بفاصل زمني 10أيام عند اللزوم

فوليجوب نحاس

ـ زيادة القدرة عيل الوقاية من واألمراض الفطرية ،نقص
النحاس والكربيت.

ـ يويص بالرش  3مرات برتكيز  % 1 – 0.5بفاصل زمني 10
أيام بني كل رشة واآلخري إبتدا ً من زيادة حجم الجذور
يف النمو.

فوليجوب بوتاسيوم

ـ زيادة مواصفات الجودة للنباتات من ناحية اللون
ونسبة املواد الجافة وتحمل الجفاف ،باإلضافة إىل تحسني
مواصفات البذور

فيكتافيد أر

ـ زي��ادة قدرة النبات عيل تحمل الجفاف واألم��راض
الفطرية مثل تبقع األوراق وصدأ األوراق

يويص بالرش خلطا مع املبيدات الفطرية يف برتكيز .% 1

نيفيكني إكسرتا

ـ يقاوم مرض البياض الدقيقي ،وزيادة القدرة عىل تحمل
الجفاف

ـ يويص بالرش خالل فرتة النمو حسب الحاجة يف برتكيز
.% 2.5 – 1
وعىل شكل مزيج مع املبيدات الحرشية يف تركيز % 0.5

بيوسول صابون
زراعي

ـيساعد يف زيادة كفاءة التصاق واالنتشار للمبيدات
بانواعها عيل املجموع الخرضي ويطبق يف حد ذاته أيضاُ.

ـ يويص بالرش عند وصول النباتات ايل  6 – 4أوراق
برتكيز % 0.5
كذلك قبل القطف ب 01ايام برتكيز % 0.5
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غرض االستخدام

العناصر السمادية الورقية المغذية للثوميات والبصل لزيادة اإلنتاج ورفع
كفاءة المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يبدأ الرش الدوري بعد  10أيام من إجراء عملية الشتل ويكرر
دورياً وقائياً أسبوعياً حتي متام النضج برتكيز برتكيز % 1 – 0.5

فوليجوب نحاس

ـ تعزيز القدرة عىل تحمل الجفاف ،تجنب أمراض نقص
النحاس والكربيت ،تقليل الرضر النايشء عن األمراض
الفطرية وغريها وبصفة خاصة البياض الزغبي واللطعة
االورجوانية وأمراض الصدأ والتفحم.
ـ علام بأنه ميكن خلط هذا املنتج مع السامد الورقي
فوليجوب بوتاسيوم أو فوليجوب بورون وقت الرضورة
خاصة يف االرايض الرملية والضعيفة.

ـ يتم الرش بعد  10أيام من الشتل وعند اكتامل منو األوراق
بالحجم الطبيعي وبداية تكون االبصال برتكيز  % 1مرة واحدة.
عند تطبيق تكنولوجيا الثوم يتم الرش ثالث مرات كل 41يوم
مبعدل  1.250لرت/فدان.

فوليجوب فوسفور

ـ تكوين الجذر القوي ،الكفاءة التخزينية للبصل للتخزين.
ـ ال يويص مبزج أي مركب نحايس يف الرش بالفوليجوب فوسفور .

ـ يويص باالستخدام لتقوية املجموع الخرضي وزيادة
االنتاج برتكيز  % 1 – 0.5مرة واحدة عند إكتامل املجموع
الخرضي خاصة يف االرايض الضعيف والرملية.

فوليجوب زنك
و
فوليجوب حديد

ـ من وقت تكون البصلة ،ينصح باستخدامه مرتني إىل 3
مرات عىل األقل برتكيز .% 1 – 0.5
ـ بالنسبة لالبصال املنتجة للبذور عند بداية التزهري يرش
خلطاً مع فوليجوب بورون برتكيز .% 1+ 1

فوليجوب بوتاسيوم

املساعد يف مقاومة الصقيع والجفاف وزي��ادة حجم
وجودة األوراق الشحمية للبصل أو فصوص الثوم ورفع
جودة قابليتها للتخزين .

ـ يويص بالرش خالل فرتة النمو حسب الحاجة يف برتكيز
.% 2.5 – 1

بيوسول صابون
زراعي

ـ يساعد يف زيادة كفاءة التصاق واالنتشار للمبيدات
بانواعها عيل املجموع الخرضي ويطبق يف حد ذاته أيضاُ.
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ـ املساعدة يف تكوين الجذور وزيادة جودة املنتج وتقوية
األوراق وحاميتها من التمزق.

العناصر السمادية الورقية المغذية للكرنبيات (ملفوف ،قرنبيط ،الملفوف الصيني والبروكولي)
لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات
املنتج

غرض االستخدام

توقيت االستخدام والجرعة
ـ يويص بالرش يف الحقل برتكيز % 1

فوليجوب فوسفور

ـ يساعد يف منو وتقوية الجذور خاصة يف مراحل النمو
األويل.

ـ يويص بالرش برتكيز  % 1عند بداية تكوين الرأس يف الكرنب
وتكوين األزهار يف القرنبيط برتكيز % 2

فوليجوب بورون

ـ مينع تعفن رؤوس القرنبيط بالفطريات ،
يساعد يف تعويض نقص البورون ومنع وتلون أزهار القرنبيط
باللون البنفسجي.

ـ يويص بالرش عيل الكرنب خاصة عند بدء تك ّون الرأس
برتكيز .% 1

فوليجوب سوبر

ـ عند امللفوف :تجنب تساقط األوراق ،منع تلون األوراق باللون
البنفسجي؛ عند امللفوف الصيني والربوكويل :ويساعد يف تكوين
األزهار وكذلك زيادة تحمل أوراق القرنبيط.

ـ يويص بالرش عند بداية تك ّون الرأس مرة واحدة أومرتني
يف تركيز .% 1

فوليجوب كالسيوم

ـ منع جفاف حواف األوراق ،تحسني القابلية للتخزين،
خفض األرضار الناتجة عن العفن األسود
ـ زيادة جودة تكوين الرؤوس.

ـ يويص بالرش عند بداية تك ّون الرأس وبعده بأسبوعني
برتكيز % 1

فوليجوب بوتاسيوم

ـ تعزيز القدرة عىل تحمل الجفاف والربودة ،منع جفاف
حواف األوراق ،وزيادة جودة النمو.

ـ يويص بالرش عند بداية تك ّون الرأس وبعده بأسبوعني
برتكيز % 1

فوليجوب مغنيسيوم ـ معالجة نقص املغنيسيوم وحدوث التلون.

ـ بعد إجراء عملية الشتل بأسبوعني تعطي الرشة األويل
يليها رشة آخري بأسبوعني برتكيز % 5.1 – 1

فوليجوب فوسفور

ـ تك ّون مجموع جذري جيد وزي��ادة كفاءة التزهري
والعقد

ـ يويص بالرش خالل فرتة النمو برتكيز %1
ميكن مزجه مع هيدروكسيد النحاس الثنايئ ملقاومة
األمراض البكتريية

فيكتافيد أي

ـ يساعد يف مقاومة الناقالت الفريوسية مثل حرشات املن
وأنواع الرتيبس ومقاومة العناكب وضد العفن البني
واألسود عىل شكل مزيج مع فيكتافيد أر عيل الكرنب
والقرنبيط.

ـ يويص بالرش خالل فرتة النمو يف تركيز  % 1بأخذ بعني
االعتبار القابلية للخلط.

بيوسول صابون
زراعي

ـ يف مقاومة الذبابة البيضاء يف البيوت الزجاجية ويف
األرض املكشوفة
ـ ال يويص باملزج مع منتجات فيكتافيد!

•يويص بعدم اإلرصاف يف التسميد اآلزويت يف الكرنب والقرنبيط حيث أنه يؤدي إيل تشقق يف الرأس والساق
وخفض مستوي الجودة.
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العناصر السمادية الورقية المغذية للقرعيات (البطيخ ،الخيار،الكنتالوب ،الكوسا) لزيادة
اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات

غرض االستخدام

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

ـ بعد الزراعة يف األرض املستدمية بأسبوعني برتكيز %1 – 0.5
يليها رشة ثانية بعد األويل بعرشة أيام بنفس الرتكيز.
•يف حالة زراعة الخيار أو الكنتالوب يف الصوب البالستيكية
يتم الرش بنفس الطريقة

فوليجوب فوسفور

ـ املساعدة عيل تكوين مجموع جذري جيد وزيادة قدرة
النبات عىل تحمل ظروف العطش والجفاف
 املساعدة يف تك َوين الثامر وتلوينها وإنضاجها وزيادةنسبة السكر وإنضاجها.

ـ بعد إزالة الغطاء البالستييك يتم الرش مرتني يومياً يف الصباح
والغروب برتكيز 10 % 1 – 0.5كل يوما

فيكتافيد أر

ـ زي��ادة كفاءة مقاومة النباتات ضد الناقالت الفريوسية
(حرشات املن والعناكب والرتبس) وفطريات تبقعات األوراق .

ـ الرش قبل عملية التزهري برتكيز .% 1 – 0.5

فوليجوب بورون

ـ تعويض نقص البورون وزيادة كفاءة التزهري وعقد الثامر.

ـ قبل التزهري مرة واحدة ،وبعد التزهري والعقد مرتني إىل 3
مرات بفاصل زمني أسبوع برتكيز .% 1 – 0.5

فوليجوب كالسيوم

ـ ضد جفاف األوراق الصغرية و عفن الطرف الزهري.

ـ يويص بالرش خالل فرتة النموالخرضي قبل التزهري تركيز
 %1 – 0.5رشة واحدة عيل األقل.

فوليجوب سوبر

ـ تحسني ق��درة النباتات عىل تحمل الظروف البيئة
الصعبة.

فوليجوب بوتاسيوم

املساعدة عىل تحمل الجفاف ،النضج ،وزيادة املحتوى
من السكر والتلوين /باإلضافة إىل تعزيز القابلية للتخزين.

ـ الرش عند تك ّون الثامر مرتني إىل  3مرات ،برتكيز بني
 % 1 - 0.5بفاصل زمني اسبوع.

ـ تعويض نقص املغنيسيوم الذي يؤثر عيل خفض كفاءة
ـ الرش عند وصول الثامر ايل الحجم الطبيعي وعند بداية
فوليجوب مغنيسيوم
تكوين السكربرتكيز % 1 – 0.5
التمثيل الضويئ والتنفس وتعويق عملية النمو.
ـ يويص بالرش يف جميع مراحل النمو ما عدا فرتة التزهري
برتكيز  ،% 1وخاصة يف حالة الشامم.

نيفيكني إكسرتا
(فيكتافيد أس)

ـ يساعد عيل مقاومة مرض االبياض الدقيقي ومقاومة
الحرشات الثاقبة املاصة ،يساعد عىل تحمل الجفاف

ـ يويص بالرش منفردا برتكيز % 1 – 2.5منفردا وميكن
خلطه مع املبيدات الفطرية والحرشية يف فرتة النمو برتكيز
% 1 – 0.5

بيوسول صابون
زراعي

ـ يساعدبدرجة كبرية يف مقاومة الحرشات الثاقبة املاصة
والناقلة للفريوسات .

•عند حدوث إنخفاض شديد يف درجات الحرارة أو أمطار غزيرة ميكن تقليل الفاقد بالرش باستخدام سامد
/فوليجوب بورون/منفردا والعمل عيل إغالق الثغور باستخدام فيكتافيد أر أو فيكتافيد خلطاً مع النحاس
بعد يومني منحدوث التغري املفاجيء يف الظروف الجوية.
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العناصر السمادية الورقية المغذية محاصيل الحبوب (القمح -الشعير -األرز) لزيادة
اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة
ـ بعد ظهور الورقة الرابعة يويص بالرش مبعدل
 0.5لرت/فدان  0.5 +لرت/فدان خلطاً

مبعدل  0.250لرت /للفدان  0.5 +لرت/للفدان
ال يويص مبزج فوليجوب نحاس وفوليجوب فوسفور!

املنتج
فوليجوب نحاس
باإلضافة إىل
فوليجوب بوتاسيوم
أو
فوليجوب بورون
فوليجوب بورون
باإلضافة إىل
فوليجوب بوتاسيوم
أو
فوليجوب فوسفور

غرض االستخدام

ـ زي��ادة ق��درة النبات عىل التحمل وخاصة مقاومة
األم��راض الفطرية والجفاف والصقيع ،املساعدة عيل
عملية التفريع وتقوية النمو
ـ تعزيز القابلية للتخزين الشتوي ،تعزيز القدرة عىل
تحمل الجفاف والصقيع ،تسهيل تك ّون الساق ،وتجانس
النباتات

ـ يويص باالستخدام يف االماكن الضعيفة والرملية التي تعاين من
نقص الزنك بعد أن وصول نسبة االنبات ايل  ،% 25عىل شكل
مزيج مع مبيدات الحشائش أو منفردة برتكيز .% 1

فوليجوب زنك

ـ تجنب نقص الزنك,تحسني تك ّوين الجذور وقدرة النبات عىل
تحمل الصقيع.

ـ يويص بالرش بعد متام التفريع ورشة آخري قبل طرد
السنابل مبعدل  2لرت/للفدان.

فوليجوب كربيت
فوليجوب حبوب
و
فوليجوب بوتاسيوم

ـ تحسني تكوين الجذور ،تنشيط التمثيل الضويئ وتنشيط
تكوين األحامض األمينية.

فوليجوب نحاس
ـ يستخدم خلطاً مع مبيدات الحشائش و/أو املبيدات
الفطرية أو بشكل متزامن مع تطبيقها مبعدل  2لرت/فدان
 2 +لرت/فدان.

أو
فوليجوب بورون
باإلضافة إىل
فوليجوب بوتاسيوم

ـ مساعدة النبات عيل تكوين ساق قوي وتكوين الجلوتني
النبايت ،زيادة سمك البرشة الخارجية للقمح ،تحسني
القدرة عىل تحمل الجفاف والصقيع ، ،مقاومة األمراض
الفطرية املبكرة وتقوية الجذور.

ـ من بدء منو الساق وحتى اإلزهار مبعدل  0.750لرت/فدان
(فيكتافيد أي)

نيفيكني إكسرتا
(فيكتافيد أس)

ـ املساعدة يف مقاومة مرض البياض الدقيقي وأعفان
الفيوزاريوم  ،وزيادة قدرة النبات عيل مقاومة اآلفات
املاصة

ـ عند بداية طور التزهري وطرد السنابل تعطي رشة ضد
ح�شرات امل��ن ،وعند ظهور يرقات اآلف��ات التي تجعل
املحاصيل أبيض اللون برتكيز  % 2.5 – 1يف حد ذاته

بيوسول صابون
زراعي

ـ ضد اآلفات املاصة والقارضة يف حد ذاته أو مخلوطاً.

ـ بعد ظهور ورقة العلم قبل التزهري مع مبيدات فطرية
مبعدل 1لرت/للفدان  1 +لرت/للفدان

فوليجوب نحاس
و
فوليجوب بوتاسيوم
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ـ زيادة محتوى القمح من الربوتني والجلوتني ،مقاومة
أمراض العفن األبيض الذي يصيب تاج القمح .تعزيز
فعالية املبيدات الفطرية التي تُستخدم ضد صدأ أوراق
القمح ،تعزيز دمج الجلوتني.

العناصر السمادية الورقية المغذية للذرة لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات
توقيت االستخدام والجرعة
ـ يستخدم خلطاً مع مبيدات الحشائش يف مراحل النمو األويل
بعد ظهور الورقة  4مبعدل  0.750لرت/للفدان و  0.5لرت/للفدان
ـ يف أي وقت خالل فرتة النمو ،خاصة يف جو جاف مبعدل 3 – 1
لرت/هكتار و  1 - 0.5لرت/هكتار

املنتج
فوليجوب فوسفور
و
فوليجوب بورون
أو
فوليجوب بوتاسيوم
و
فوليجوب بورون
أو
فوليجوب حديد

ـ يضاف خلطاً مع مبيدات الحشائش مبعدل  2لرت/للفدان
ـ ميكن إعطاء رشة يف بداية تكون كيزان الذرة وتكون الحريرة
مبعدل  1.250لرت/للفدان

ـ عند ظهور النورات املذكرة يف قمم األعواد خلطاً املبيدات
الحرشية مبعدل  1.5لرت/للفدان و 1250لرت/للفدان أو
 1.50لرت/لفدان.

غرض االستخدام
ـ تعويض نقص البوتاسيوم
ـ تحمل الجفاف
ـ املساعدة يف عالج نقص عنرص الحديد من الرتاب
الكلسية

فوليجوب زنك

ـ تسهيل تك ّون الكيزان ،تعزيز عدد السطور والبذور يف الكوز.
ـ تحسني قدرة الكيزان الصغرية عىل التحمل.
ـ تسهيل عقد الثامر ،خاصة عند الذرة الهجينية.
-تعويض نقص الزنك

فوليجوب بورون
و
فوليجوب بوتاسيوم
أو
فوليجوب زنك

ـ املساعدة يف تكوين كيزان جيدة قوية  ،تك ّون البذور ،تسهيل
عقد الثامر ،ثم تعزيز دمج املغذيات واملاء يف البذور؛ خاصة
عند الذرة الحلوة .إمداد النبات من االحتياجات من البوتاسيوم

•فيام يتعلق بالذرة الهجينية ،موعد تطبيق فوليجوب زنك يعتمد عىل املرحلة الفيزيولوجية للسطور املؤنثة.
توصيات خاصة:
•ضد الديدان الثاقبة للذرة الحلوة ،يويص باستخدام نيفيكني إكسرتا برتكيز  % 5.0عىل شكل مزيج مع
املبيدات الحرشية.
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العناصر السمادية الورقية المغذية لعباد الشمس  ،بذر الكتان لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة
المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يستخدم رشا مع املبيدات الفطرية والحشائش مبعدل  0.5لرت/
للفدان و 1لرت/للفدان

فوليجوب بورون
و
فوليجوب بوتاسيوم
أو
فوليجوب فوسفور

ـ املساعدة يف تك ّون الجذور و امتالء البذور وتك ّون
الزيت وتراكم املواد الجافة.

ـ عند بداية تكون األقراص الزهرية مبعدل  1.5لرت/للفدان مرة
واحدة

فوليجوب زنك

ـ عند بداية التزهري خلطاً مع املبيدات الفطرية أو بشكل
متزامن مع تطبيقها مبعدل  1.5لرت/للفدان  1.5 +لرت/
للفدان

ـ املساعدة يف تقوية املجموع الخرضي تك ّون الساق

فوليجوب بورون
+
فوليجوب بوتاسيوم

ـ تحسني عقد الثامر وتعزيز محتوى املحصول من الزيت ،تعزيز
صالبة الساق والقدرة عىل تحمل الجفاف

ـ عند بداية تكوين النورات الزهرية مبعدل 1لرت/للفدان
 1.250 +لرت/للفدان (خلطاً مع املبيدات الفطرية أو بشكل
متزامن مع تطبيقها)

فوليجوب كربيت
سلجم
+
فوليجوب بورون
إكسرتا

ـ زيادة كفاءة التمثيل الضويئ وتعزيز تركيب األحامض
الدهنية تسهيل تك ّون الزيت يف البذور.

ـ يويص بالرش منفردا او خلطاً مع املبيدات الفطرية بعد
تكوين  8أزواج من األوراق عيل النبات برتكيز % 1 – 0.5

بيوسول صابون
زراعي

ـ زي����ادة ك��ف��اءة امل��ب��ي��دات ال��ف��ط��ري��ة القابلة
لالمتصاصوالحرشية عند الخلط
ـ يويص باجراء تجربة خلط قبل الرش

ـ يرش قبل الحصاد برتكيز  % 0.5يف الطور اللبني وبعد
تكوين البذور

بيوسول صابون
زراعي

ـ تعزيز تأثري منتجات ترسيع عملية النضج

ـ من املمكن استخدام فوليجوب بورون يف حد ذاته عند
بقية املحاصيل الزيتية عىل شكل مزيج مع املبيدات
الفطرية أو بشكل متزامن مع تطبيقها قبل اإلزهاربرتكيز
%1
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العناصر السمادية الورقية المغذية للفلفل،الطماطم،الباذنجان لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة
المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يتم الرش بعد إج��راء عملية الشتل بعرشة أي��ام يف األرض
املستدمية برتكيز 0.5-1

فوليجوب فوسفور

ـ تنشيط النمو ،وزيادة قدرة النبات عيل تحمل الصقيع .
ـ املساعدة يف تكوين مجموع جذري جيد.

ـ يتم الرش بعد ظهور الورقة الخامسة وال يويص بالرش يف فرتة
التزهريبرتكيز .%1 - 0.5
ـ يويص بالرش عند بداية تلون الثامر  5-4مرات بفاصل اسبوع
بني كل رشة واآلخري ويويص باستخدامه يف حالة ظهور إصابة
مبدئية بحرشات املن.
ـ يف حالة زيادة درجة الحرارة عن  30م يويص بتخفيف محلول
الرش ايل %0.5

فيكتافيد أر

ـ يساعد عيل زيادة املقاومة بدرجة عالية ضد أمراض البياض
الدقيقي .
ـ يعترب طارد جيد ضد الحرشات الناقلة للفريوسات مثل املن
والذبابة البيضاء.
ـ يساعد يف الوقاية من األمراض البكتريية ويعزز قدرة النبات
عيل تحمل الجفاف.

ـ الرش يف جميع مراحل النمو ما عدا فرتة التزهري.

فيكتافيد أي

ـ ميكن إستخدامه مخلوطاً مع مواد مغذية آخري لزيادة
املقاومة ضد حرشات الرتبس.

ـ يستخدم يف رش الطامطم والفلفل والباذنجان قبل التزهري
برتكيز %1 - 0.5

فوليجوب بورون

ـ املساعدة يف زيادة تزهري وعقد الثامر

ـ الرش يف جميع مراحل النمو ما عدا فرتة التزهري برتكيز
% 1 - 0.5

فوليجوب نحاس

ـ زي��ادة كفاءة النبات يف مقاومة األم��راض الفطرية
والبكتريية التي تصيب املجموع الخرضي وأمراض نقص
النحاس

ـ بعد متام التزهري والعقد يويص بالرش برتكيز % 1 – 0.5

فوليجوب زنك

ـ زيادة فعالية إمتصاص الزنك
ـ يويص بالرش عيل االقل مرتني بفاصل زمني  10-7أيام.

ـ بعد متام التزهري والعقد يويص بالرش برتكيز % 1 – 0.5

فوليجوب كالسيوم

ـ يزيد قدرة الثامرة عيل مقاومة مرض عفن الطرف
الزهري.

ـ بعد متام التزهري والعقد بأسبوعني يويص بالرش مرتني
بفاصل زمني 7أيام برتكيز %1 – 0.5

فوليجوب بوتاسيوم

ـ املساعدة عيل زيادة حجم ووزن وتلوين الثامر.
ـ املساعدة عيل تحمل الجفاف أو التعطيش ورسعة
أنضاج الثامر وتعزيز القابلية للتخزين.

بيوسول صابون
زراعي

ـ يساعد يف مقاومة الذباب األبيض يف الحقل املفتوح
والصوب الزجاجية.

ـ يستخدم عند اللزوم يف أي مرحلة من مراحل النمو
برتكيز . % 1
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العناصر السمادية الورقية المغذية لفول الصويا لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة
المقاومة لآلفات

توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يويص بالرش خلطاً أو منفردا ً عند ظهور  6 – 4أوراق مع
املبيدات الحشائش أو املبيداتالفطرية أو  1.5لرت/للفدان كل مرة
/ال ينصح باستخدامه مع اإلميازوماكس/

فوليجوب زنك
و/أو
فوليجوب بورون
إكسرتا

ـ التقليل من نقص الزنك ،املساعدة من تك ّوين العقد
الجذرية والقرون والحبوب ،التك ّون املثايل للقرون كامً
ونوعاً

ـ يستخدم رشاً كإجراء وقايئ ضد األعشاب الحشائش األحادية
الفلقة قبل اإلزهار مبعدل  1.5لرت/للفدان و  1.5لرت/للفدان

فوليجوب بورون
و
فوليجوب بوتاسيوم

ـ تسهيل عقد الثامر ،تك ّون القرون والحبوب ،تعزيز القدرة
عىل تحمل الجفاف

ـ يويص بالرش قبل تكون أقراص التزهري األويل (يف حد ذاته
أو عىل شكل مزيج مع منتجات أخرى) مبعدل  1.250لرت/
للفدان.

فوليجوب كربيت
سلجم

ـ تعزيز احتواء الحبوب عىل الربوتني

ـ يويص بالرش عىل شكل مزيج مع املبيدات الحرشية بعد
اإلزهار أو بشكل متزامن مع تطبيقها برتكيز ال يزيد عن
.% 0.5

نيفيكني إكسرتا

ـ يساعد يف مكافحة اآلفات الثاقبة املاصة /منها الرتبس
وحرشات املن /وألجل تعزيز القدرة عىل تحمل الجفاف .

ـ يستخدم خلطاً مع املواد اآلخري برتكيز .% 1 – 0.5

بيوسول صابون
زراعي

ـ يساعدة يف زي��ادة كفاءة إنتشار والتصاق امل��واد
املستخدمة يف التجفيف.

احذر!
ال ميكن مزج منتجات بيوسول مع مبيدات األعشاب املحتوية عىل املادة الفعالة إميازاموكس  imazamoxيف
حالة فول الصويا (بالرغم من الطبقة الشمعية السميكة!)
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العناصر السمادية الورقية المغذية للعنب لزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة المقاومة لآلفات
توقيت االستخدام والجرعة

املنتج

غرض االستخدام

ـ يويص بالرش (غسيل األشجار) يف وقت سكون العصارة بعد
عملية التقليم برتكيز % 2
ميكن خلطه مع املبيدات الفطريةالنحاسية.

نيفيكني
أو
فيكتافيد أس

ـ حامية الرباعم،/مكافحة الحرشات املاصة والعناكب
والرتبس من املوسم السابق

ـ ينصح باستخدامه ملكافحة الحرشات والعناكب يف وقت سكون
العصارة وبعد متام التزهري والعقد برتكيز % 2
ـ يتم الرش ضد البياض الدقيقي والبياض الزغبي يف فرتة النمو
الخرضي برتكيز % 1

فيكتافيد أر

ـ رش تغطية كاملة يف فرتة بداية التربعم (ظهور براعم صغرية
بنية اللون) يف مقاومة الحرشات والعناكب
ـ الرش يف فرتة النمو كل  10 - 7أيام حسب الحاجة املتوقفة
عيل حدوث االصابات املرضية.

ـ يويص بالرش قبل تفتح النورات الزهرية مرة واحدة أو
مرتني عىل األكرث مبعدل  1.5لرت/للفدان

فوليجوب زنك

ـ تحسني كفاءة النمو الخرضي لالفرع الصغرية وتعويض نقص
الزنك

ـ يويص بالرش حسب الحاجة بعد متام التزهري والعقد مرة
إىل مرتني مبعدل  1.5لرت/للفدان

فوليجوب حديد

ـ يعالج نقص الحديد يف االرايض الجريية

ـ يويص بالرش من  3ايل  4مرات بفاصل زمني  10ايام بدا ًء
من متام التزهري والعقد برتكيز . %1 - 0.5

نيفيكني إكسرتا

ـ يساعد يف مقاومة البياض الدقيقي واآلفات الثاقبة
املاصة ،و تعزيز القدرة عىل تحمل الجفاف

ـ يويص بالرش مبارشة قبل عملية التزهري مبعدل
 1.5لرت/للفدان
ميكن خلطه مع املبيدات الحرشية ،مثالً مع مبيد فراشة
التفاح.

فوليجوب بورون

ـ يساعد يف زي��ادة نسبة عقد الثامر ،اح��داث االمثار
املتجانس.

ـ يويص بالرش بعد متام التزهري والعقد  3مرات مبعدل
ـ له أهمية يف تجنب حدوث األمراض الفطرية وخاصة
فوليجوب ماغنيسيوم
 1.5لرت/للفدان.
أمراض أعفان الثامر يف العناقيد الناضجة
ـ تحسني كفاءة منو املجموع الخرضي وحتي بداية التزهري
والعقد رشاً برتكيز %1 – 0.5
تحسني تلوين مثار العنب وج��ودة العناقيد من ناحية
الحجم وزيادة نسبة السكر برتكيز % 0.5

فوليجوب بورون
إكسرتا

ـ تحسني كفاءة منو املجموع الخرضي والعناقيد وتحسني
التلوين وزيادة نسبة السكر

ـ يويص بالرش تطهرييا بعد عملية الحصاد برتكيز .% 1
منفردا ً أو خلطا مع املبيدات الحرشية والعنكبوتية.

فوليجوب نحاس

ـ القضاء عيل مسببات األم��راض الفطرية والبكتريية
املحمولة عيل النباتات.

ـ يويص بالرش يف أي وقت بعد متام عملية التزهري والعقد
وحتى قبل الحصاد بأسبوعني برتكيز .% 1 – 0.5

بيوسول صابون
زراعي

ـ تحسني كفاءة املبيدات بأنواعها من ناحية اإلنتشار
واإللتصاق عيل سطح النبات،عند اإلصابة الشديدة
بالبياض الدقيقي
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بطاقات ملصقة على المنتجات وشهادات التسجيل
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