
الزمان و الكمية ,مجال االستعمال 

التطبيق علي األوراق ية  تقطير الماء علي الير اسم المحصول

اشجار الفاكهة ذات  البذار :الفاكهة 

‘العنب‘و الحمصيات‘القاسية و اللينة

ه الزيتون و غير

:خضار البيوت البلستكسية المفتوحة 

‘بطيخ‘خيار‘باذنجان‘فليفلة‘بندورة

ثوم‘بصل ‘فريز‘باطاطا‘كوسا‘جبس

.اسانغ‘خس عكرويز‘جزر

 ليير من الماء يوضع ليير400-300لكل 

ي بخاخ السماد و من ثم 
 
 من المساد و يخلط ف

يرش  و يطبق إلي اخر الحصاد

 يوم15كل 

 ليير من الماء يوضع ليير400-300لكل 

ي بخاخ السماد و من ثم 
 
 من المساد و يخلط ف

يرش  و يطبق إلي اخر الحصاد

 يوم15كل 

 ليير من الماء يوضع ليير400-300لكل 

ي بخاخ السماد و من ثم 
 
 من المساد و يخلط ف

يرش  و يطبق إلي اخر الحصاد

 يوم15كل 

السماد السائل  الطبيعي للخفاش

المحتوي المضمون 

2%مجموع االزوت          20%  مجموع المادة الطبيعية  
2%االزوت الطبيعي    

ي الماء      
 
           %3   ( K20)اوكسيد البوتاسيوم الذي ينحل ف

6,3 -4,3%فرق الزنيق                                

 ليير من  الماء يوضع400-300لكل 

ي بخاخ السماد
 
ليير من المساد و يخلط ف

و من ثم يرش  و يطبق إلي اخر الحصاد

ان منه يطبق السماد بحيث يوضع ليير

من مياه الري(دنم)لكل فدان

‘الذرة‘الحبوبات:النباتات الزراعية 

‘دوار الشمس‘القطن‘الصويا

ر السكري ة‘الشمي   الفستق العبيد و غير

ي نظام التقطير لكل فدان 
 
انمن السماد و يطبق (دنم)ف ليير

علي مكان البذار  او علي موضع الجزر للنبات يحصل

 مرات  و بحيث تكون 3 علي نتائج ناجحة  عند التطبيق 

ي تاليها 
ت الزمانية  بير  المرة  و الث    يوم15 الفير

:خضار البيوت البلستكسية المدفاة

‘بطيخ‘خيار‘باذنجان‘فليفلة‘بندورة

بصل  ثوم‘فريز‘بطاطا‘كوسا‘جبس

.اسبانغ‘ كرويز‘خس‘جزر

ي نظام التقطير لكل فدان 
 
ان(دنم)ف ليير

من السماد و يطبق علي مكان البذار  او

 علي موضع الجزر للنبات يحصل 

3علي نتائج ناجحة  عند التطبيق 
ت الزمانية  بير   مرات  و بحيث تكون  الفير

ي تاليها 
  يوم15 المرة  و الث 

ان من السملد مع   ليير من  الماء 400يخلط ليير

ي تحيط 5و تسكب 
ات من الخليط  علي المنتقط  الثر  ليير

وح اعمارها من  ي تير
 سنوات 5-1جزع االشجار الثر

وح10و تسكب  ي تير
ات من الخليط علي االشجار  الثر  ليير

ي بداية الربيع  كل 10-5من  
 
 يوم15 سنوات و يتم ذلك  ف

 مرات3تحصل علي نتائج جيدة  إذا طبق ذلك 


