
  لألسمدة الكیماویةكشف بأسماء األصناف المعتمدة 
 

 ١

  الشركة المنتجة  التركیز الحالة اسم الصنف الشائع الوحدة الصنف النوع م

 مقدادي  Fe EDDHHA EC 6% BAYER لتر ع٠احریفیر ع أسمدة كیماویة 1
 حیفا N -50%K%13 مسحوق  نترات بوتاس طن  اشلقان أسمدة كیماویة 2
 CaO SL 15% Lgbbi لتر الجیكال كالسیوم أسمدة كیماویة 3
 حیفا %21 مسحوق سلفات امونیوم طن امونیاك یماویةأسمدة ك 4
 Fe EDDHA GR 6% Associtates كجم ایروسترین سوبرفیر أسمدة كیماویة 5
 Fe-EDDHA GR 6% GRABI كجم ٦جاوجولد  أسمدة كیماویة 6
 logbbi 20-30-0 سائل P2O5 30%, 20%K2O لتر Kجیر فوكس  أسمدة كیماویة 7
 اسبانیا OL 30% زیت لتر جیسین أسمدة كیماویة 8
 أفعال اجري - Micro metales EC لتر رعنان أسمدة كیماویة 9

 Fe-EDDHA SP 6% Syngenta كجم سكوفسترین أسمدة كیماویة 10
 حیفا P2o5%25-20 محبب سماد كیماوي طن سوبر فوسفات أسمدة كیماویة 11
 حكالي بیولوجي Humic Acid+Folvic Acid EC 15% لتر ١١شیفاح  أسمدة كیماویة 12
 ترسیس Summer oil OL 80% لتر فیروتار أسمدة كیماویة 13
 حیفا CuSo4 مسحوق كبریتات نحاس طن كبریتات نحاس أسمدة كیماویة 14
 Fe-EDDHA GR 6% Agloukon كجم كریسكل أسمدة كیماویة 15
 Fe-EDDHA SL 25g\l Dabeers لتر ٥٢٠كلنترین  أسمدة كیماویة 16
 حیفا K%60 مسحوق سماد كیماوي طن كلورید البوتاسیوم أسمدة كیماویة 17
  اسبانیا-مییلوس  SC 4.98% مواد عضویة+كبریتات نحاس  لتر كیوري أسمدة كیماویة 18
 Fe-EDDHA SP 6% Allied chemical كجم لیبفیر أسمدة كیماویة 19
 حیفا 50K2o-13%N مسحوق نترات البوتاسیوم طن نترات أسمدة كیماویة 20
 حیفا N-46NH4%13 مسحوق سماد كیماوي طن نترات االمونیوم أسمدة كیماویة 21
 حیفا N%46-43 محبب یوریا طن یوریا أسمدة كیماویة 22
    تربة صناعیة طن بتموس تربة صناعیة 23
    تربة صناعیة طن فیرمكیولیت تربة صناعیة 24
    تربة صناعیة طن كابول تربة صناعیة 25
 - %12 سائل Humic Acid لتر ابتك سماد عضوي 26
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 ٢

  الشركة المنتجة  التركیز الحالة اسم الصنف الشائع الوحدة الصنف النوع م

نیتروجین كلي ٨.٥% احماض  Agromon EC 50% لتر احریمون سماد عضوي 27
 سلفات بوتاس  %٠.٢

TARIM 
STICARET   شركة

 عمید

 لتر اكسال سماد عضوي 28
لجنین بولي +بولي ھیدروكسي كاربوكسلك اسد 

 - %17.85 ,%2 ,%8 ,%17.2 سائل  زنكEDTAكاربوكسلك اسد أكسید الكالسیوم زنك 

 لتر اورجنك جم سماد عضوي 29
Protein 30%, Silver oil 12%, Food-

grade acid EC AMT, لتر) ٣.٧٥(جالون   
 الصین EDDHA SP 6% كجم ج- ایرون ماین  سماد عضوي 30
 اسبانیا Humic acids EC 15% CARMFERT لتر بروفیرفول سماد عضوي 31
 أمریكا - SC أحماض امینیة وعناصر صغرى لتر بیوماستر اد عضويسم 32
  P2o5%85-65 سائل حمض فوسفوریك طن حمتصاه سماد عضوي 33
    سماد عضوي طن شاحم سماد عضوي 34
    سماد عضوي طن كومبوست سماد عضوي 35
    سماد عضوي طن لیفابیر سماد عضوي 36
 حیفا 13-13-13 مسحوق كبسماد مر طن 13-13-13 سماد مركب 37
 حیفا 14-14-14 مسحوق سماد مركب طن 14-14-14 سماد مركب 38
 حیفا 17-17-17 مسحوق سماد مركب طن 17-17-17 سماد مركب 39
 حیفا 19-19-19 مسحوق سماد مركب طن 19-19-19 سماد مركب 40
 حیفا 20-20-20 مسحوق سماد مركب طن 20-20-20 سماد مركب 41
 حیفا 8-12-21 مسحوق سماد مركب طن 8-12-21 مركبسماد  42
    عناصر صغرى لتر كاروتین عناصر صغرى 43

 


