
إدارة اإلنتاج العضوي
شعبة الدعم والمساندة

        قسم الدعم

بيانات مدخالت االنتاج العضوي املسجلة بإدارة اإلنتاج العضوي   

مسلسل اسم المدخل الشركة المسوقھ نوع المدخل دواعي االستعمال رقم الھاتف المواد الفعالة والمكونات االخرىرقم الفاكس

1 PROBION SETبروبیون سیت مؤسسة األسس المتطورة سماد منشط ومحفز 0115500816 أحماض امینیة 0115500816%6

2 PROBION PRE-VI   بروبیون بري في آي مؤسسة األسس المتطورة سماد منشط ومحفز 0115500816 زنك 1,7%- نحاس1,7% - أعشاب0115500816
 بحریة %90

3 PROBION X- FULL   بروبیون اكس فل مؤسسة األسس المتطورة سماد مخصب ومحفز 0115500816 بوتاسیوم 8%، أحماض امینیة0115500816%2

4  VIT- ORG  فیت -أورج مؤسسة األسس المتطورة سماد تغذیة النبات 0115500816 نیتروجین%3، 0115500816
بوتاسیوم6%، كربون18%، مادة 

عضویة %31

5 ADMERAL  GUANO     (جوانو)أدمیرال مؤسسة ابن الشیخ الزراعیة سماد مخصب ومحفز 0163813900 فوسفور25% ، كالسیوم0163817800%35

6 PHOSPHATE RAW   خام الفوسفات الشركة المحلیة للتجارة والزراعة سماد امداد النبات بالفسفور 
والكالسیوم

0114380940 فوسفور25% و كالسیوم0112132603%41

7  VEGARD    فیجارد 0,5 آیھ أس شركة األسمدة المتحدة السعودیة وقایة البیاض الدقیقي والعفن 
الرمادي و األنثراكنوز

014781304 فیجین 014777184%0,5

8 SOPHORA  سوفورا شركة األسمدة المتحدة السعودیة وقایة األكاروس وصانعات 
األنفاق والمن

014781304 ماترین 014777184%0,6
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9 SHRUNGI BIOBOOST- N   شیرونجي بیوبیست إن
سائل 

شركة المنیف للتجارة والصناعة والزراعة 
والمقاوالت

سماد مخصب وكمادة وقائیة 0114106454 أحماض أمینیة 4%- ھیومات 0118127746
%5(زیت النیم (أزدراختین- نیمبین 
ساالنین) 5%   مادة عضویة %8

10 SHRUNGI BIOBOOST- N                      
شیرونجي بیوبیست إن صلب

شركة المنیف للتجارة والصناعة والزراعة 
والمقاوالت

سماد مخصب وكمادة وقائیة 0114106454 أحماض أمینیة 0,4%-ھیومات 0118127746
%0,5(زیت النیم (أزدراختین نیمبین
 ساالنین) 5%   مادة عضویة %6

11  MANVERT COMPLEX     مانفیرت كومبلیكس اإلعمار العالمیة للكیماویات والبیطرة سماد امداد النبات بالعناصر
 صغرى

014191481تحویلة 2850 - +
2612353 9661

مغنیسیوم 2,7%-حدید 1%-منغنیز 1481 419 9661+
%1-زنك 1%-نحاس 0,1%-بورون

 %0,1-مولیبیدنوم آثار

12 ALGINIT   ألجینایت مؤسسة النواة األساسیة المحدودة سماد مصدر عضوي ومخصب 0126366666 كربونات الكالسیوم 31%نیتروجین 0122522222
%0,43فسفور0,2%بوتاسیوم 
%0,52مغنیسیوم 0,5% مادة 

عضویة:%21

13 KELPAK   كیلباك شركة الیاسین الزراعیة سماد محفز نمو للنباتات 
الصغیرة والمشاتل

0135815588 أوكسینات11.4%سیتوكینات0135815895%0.03

14 MULTIMICRO FLUID    ملتیمیكرو السائل شركة االسمدة المتحدة السعودیة سماد امداد النبات بالعناصر 
الصغرى

حدید1.45% -منغنیز1.97% - 0114777184 0114781304 - تحویلة 117
زنك1.45%- نحاس%0.66- 

بورون%0.39- 
مولیبیدنوم%0.013- 

15 AMINO FERROUS     امینو حدید الشركة المحلیة للتجارة والزراعة سماد مصدر لعنصر الحدید 
واالحماض االمینیة

014380940 حدید7% –  أحماض امینیة حرة 012132603%5

16 AMINO COPPER    امینو نحاس الشركة المحلیة للتجارة والزراعة سماد مصدر لعنصر النحاس 
والكبریت واالحماض 

االمینیة

014380940 نحاس 23% –  أحماض امینیة %3-012132603
 كبریت %5

17 AMINO ZINC   امینو زنك الشركة المحلیة للتجارة والزراعة سماد یؤمن احتیاج النبات من 
الزنك واالحماض 

االمینیة

014380940 زنك 12% –  أحماض امینیة 012132603%5

19 AMINO CALCIUM    امینو كالسیوم الشركة المحلیة للتجارة والزراعة سماد مصدر لعناصر 
الكالسیوم واالحماض 

االمینیة والبورون

014380940 كالسیوم10%- احماض امینیة %5 -012132603
 بورون%0,5

20 AMINO MANGANEZE    امینو منجنیز الشركة المحلیة للتجارة والزراعة سماد یؤمن احتیاج النبات من
 عنصر المنجنیز 
واالحماض االمینیة

014380940 منجنیز7% –احماض امینیة012132603%5
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21  LOW- CUP 6%    لو- كب الشركة المحلیة للتجارة والزراعة وقایة نبات مكافحة االمراض 
الفطریة

014380940 كبریتات نحاس 23.5% تعادل نحاس012132603
 معدني %6

22  MANVERT BIOESTRENEمانفیرت بیوسترین
60PS

االعمار العالمیة للكیماویات والبیطرة سماد یعالج نقص الحدید في 
النبات

0112612353 حدید مخلبي 0114191480%6

23     MANVERT MATORمانفیرت ماتور AL EMAR Internationalاالعمار العالمیة 
للكیماویات والبیطرة

Soil 
conditionerمخصب

تربة 

Imprving soilمصدر
 الحماض الھیومیك 

والفولفیك

0112612353  ھیومیك + فولفیك أسید  %32        0114191480
 Humic and Fulvic           

acid 32%

24 PROTEINA ORGANIC FERTILIZER    سماد 
بروتینا العضوي

محلي ( مصنع بروتینا لالسمدة العضویة) سماد زیادة خصوبة التربة 0114384947 نیتروجین 1.46% فسفور%0.31 0114384226
بوتاسیوم1.76% مادة 

عضویة%40.86

25 RHIZO- M   المحلیة للتجارة والزراعة ریزو- ام وقایة نبات مبید فطري حیوي لعالج
 عفن الجذور

0114380940 0112132603 30X10⁶ بكتیریا باسیلس سبتلس
خلیة بكتیریا / ملجم

26  BIO-FERT1 بایوفیرت بقولیات وبرسیم المحلیة للتجارة والزراعة محسن تربة تثبیت النیتروجین الجوي 014380940 بكتیریا رایزوبیوم 2×1000000 012132603
خلیة بكتیریا/جم

27 BIO-FERT2   بایوفیرت محاصیل المحلیة للتجارة والزراعة محسن تربة تثبیت النیتروجین الجوي
 لجمیع المحاصیل الحقلیة

014380940 بكتیریا ازوتبكتر 2×1000000 خلیة012132603
 بكتیریا/جم

28 PLANT GUARD  بالنت جارد المحلیة للتجارة والزراعة وقایة نبات وقائي عالجي ضد 
امراض التربة واعفان 
الجذور وموت الباذرات

 والذبول

014380940 فطرترایكودیرما ھارزیانیوم%1 012132603
بودرة تلك%99

29 BIOWISH-CROP   بیویش كروب العالمیة للخدمات البیئیة سماد یحسن خواص التربة 0114720027 بكتیریا باسیلیس سوبیتلس 01147322373700000
 وحدة بكتیریا / جم + نیتروجین%3+
 فوسفور4%+  حمض الھیومیك%6

30 NEMA STOP   نیماستوب المحلیة للتجارة والزراعة وقایة نبات مكافحة النیماتودا 014380940 مستخلص الثوم 012132603%8

31 BIO- POTAS   بایو بوتاس المحلیة للتجارة والزراعة محسن تربة تیسیر البوتاسیوم في 
التربة

014380940 بكتیریا ستربتومایسس 2×0121326031000000
 خلیة بكتیریا/جم
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32 BIO PHOS   بایوفوس المحلیة للتجارة والزراعة محسن تربة تیسیر الفوسفور في 
التربة

014380940 بكتیریا باسیلس میجاثیریم (فوسفاتیكم)012132603
 2×1000000 خلیة بكتیریا/جم

33 NEUTRAL 2-2-9نیتورال المحلیة للتجارة والزراعة سماد تحسین خواص التربة 
وامداد النبات بالعناصر 

الغذائیة الكبرى 
والصغرى

014380940 نیتروجین9% ، فسفور%2، 012132603
بوتاسیوم2%، حمض الھیومیك 
والفولفیك4%، كبریت%2، 

مغنیسیوم1% مادة عضویة %70

34 NEUTRAL 4-5-7نیتورال المحلیة للتجارة والزراعة سماد تحسین خواص التربة 
وامداد النبات بالعناصر 

الغذائیة الكبرى 
والصغرى

014380940 نیتروجین7% ، فسفور%5، 012132603
بوتاسیوم4%، حمض الھیومیك 
والفولفیك4%، كبریت%2، 

مغنیسیوم1%   مادة عضویة %70

35 NEUTRAL 14-5-5نیتورال المحلیة للتجارة والزراعة سماد تحسین خواص التربة 
وامداد النبات بالعناصر 

الغذائیة الكبرى 
والصغرى

014380940 نیتروجین5% ، فسفور%5، 012132603
بوتاسیوم14%، حمض الھیومیك 

والفولفیك4%، كبریت%2، 
مغنیسیوم1% مادة عضویة %50

36 NEUTRAL 5-12-4نیتورال المحلیة للتجارة والزراعة سماد تحسین خواص التربة 
وامداد النبات بالعناصر 

الغذائیة الكبرى 
والصغرى

014380940 نیتروجین3,6% ، فسفور11,8 %، 012132603
بوتاسیوم4,6 %، حمض الھیومیك 

والفولفیك4%، كبریت%2، 
مغنیسیوم0,8% مادة عضویة %41,7

37 AMINO MULTI MINERAL امینو متعدد المعادن المحلیة للتجارة والزراعة سماد تعویض نقص العناصر 
الصغرى للنبات

014380940 حدید3%، زنك3%، منجنیز%2، 012132603
مغنیسیوم0.5%، نحاس%0.3، 

أحماض أمینیة وعضویة5%، بورون
 %0.004 ، مولیبدنوم%0.002

38 MANVERT FOLIPLUS مانفیرت فولي بلص االعمار العالمیة للكیماویات والبیطرة سماد تغذیة النبات 0112612353 احماض امینیة %6,7- 014191480
نیتروجین1.2%   مستخلص أعشاب 

بحریة %16,6

39 BIOALGAX بیو الیجاكس شركة نجوم  الھفوف الزراعیة سماد تغذیة ونمو الجذور 0114034288-0114033153 مستخلص الطحالب البحریة%25، 0114038007
مواد عضویة 16%، حامض الفولفیك

 %11.5، بوتاسیوم %3.5، 
نیتروجین%2.5

40 HUMINAL ھیومینال االسمدة المتحدة السعودیة سماد تحسین خواص التربة 0114781287 مواد عضویة 50% ، احماض امینیة0114777184
 حرة %11.5

41 ASAS ALMAZRAA سماد اساس المزرعة محلي ( مصنع الصافي لآلسمدة العضویة) سماد تحسین خواص التربة 
وتغذیة النبات

0115471111 تحویلة 422 نیتروجین 2.11%- فسفور%2.30 -0115474090
 بوتاسیوم 1.94% - كالسیوم 0.5- 

%1 - مادة عضویة %46

42 MANVERT TERRA مانفیرت تیرا االعمارالعالمیة للكیماویات والبیطرة سماد  تحسین خواص التربة و
 تغدیة النبات

0112612353 حمض الفولفیك والھیومیك%34- 014191480
حدید 2.2%- منجنیز %0.5 - 

زنك%0.5
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43 AL-REEF FERTILIZER سماد الریف محلي ( مصنع  الریف لألسمدة العضویة) سماد تحسین خواص التربة 
وتغذیة النبات

0114466222 نیتروجین 1.51- 1.70% - مادة 0114469959
عضویة 35- 45 % -  فوسفور 

%0.75- بوتاسیوم 2.32- %2.80

44 BIOFORCE بیوفورس االسمدة المتحدة السعودیة سماد تحسین خواص التربة 
وتغذیة النبات

0114781287 مواد عضویة 69% ، احماض امینیة0114777184
21% 

45 SERGOMIL-L 60- سرجومیل ل مؤسسة الصقر الزراعیة سماد تغذیة النبات 0115501844 نحاس 0115501844%5.5

46 AMINOSER 24 امینو سار مؤسسة الصقر الزراعیة سماد تحسین خواص التربة 
وتغذیة النبات

0115501844 مواد عضویة 20% ، نیتروجین 0115501844%2
 ، احماض امینیة %24

47 TUTALSER توتالسیر مؤسسة الصقر الزراعیة سماد تحسین خواص التربة 
وتغذیة النبات

0115501844 مواد عضویة 30% ، بورون 0115501844%2

48 BOTRUN بترون مؤسسة الصقر الزراعیة سماد تحسین خواص التربة 
وتغذیة النبات

0115501844 مواد عضویة 48% ، حدید 0115501844%2

49 RADIMEL ردیمال مؤسسة الصقر الزراعیة سماد تحسین خواص التربة 
وتغذیة النبات

0115501844 مواد عضویة 10%، منجنیز%1 ، 0115501844
زنك %1

50  MAXICROP ماكسي كروب كونسنتریت
CONCENTRATE

شركة اآلالت والمواد الزراعیة المحدودة منشط نمو تحفیز نمو الجذور 
وانتاج الكلوروفیل

920011133 مستخلص االعشاب البحریة المركز 0126520576
24%

51 ACADIAN اكادیان تنمیة تنمیة المدخالت الزراعیة ( اسدكو) سماد تغذیة النبات وتعویضھ 
بالبوتاسیوم والفسفور

0114762606 مواد عضویة 45%، فسفور%0.2 ،0114762125
 بوتاسیوم %17

52 HORTISUL (ھورتیصول ) كبریتات البوتاسیوم ذواب تنمیة تنمیة المدخالت الزراعیة ( اسدكو) سماد تغذیة النبات وتعویضھ 
بعنصر الكبریت 

والبوتاسیوم

014762606 بوتاسیوم52% ، كبریت 014762125%18

53 SULPHATE OF POTASH كبریتات بوتاسیوم محبب
GRANULAR 

سماد تنمیة المدخالت الزراعیة ( اسدكو) تغذیة النبات وتعویضھ 
بعنصر الكبریت 

والبوتاسیوم

014762606 بوتاسیوم50% ، كبریت 014762125%18
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54 EPSOTOP 16  كبریتات المغنیسیوم ابسوتوب سماد تنمیة المدخالت الزراعیة ( اسدكو) تغذیة النبات وتعویضھ 
بعنصر المعنیسیوم

014762606 كبریتات المغنیسیوم 014762125%49

55 FELDSPAR RAW  خام الفلسبار شركة مازن محمد السعید الزراعیة سماد امداد النبات بعنصر 
البوتاسیوم

0138147444 بوتاسیوم 0138147002%10

56 ZANDER MYCORRHIZA زاندر مایكروھیزا شركة الیاسین الزراعیة مخصب حیوي زیادة خصوبة التربة 0135815588 فطر المیكروھیزا 0135815895%3

57 PHOSPHATE RAW   خام الفوسفات شركة مازن محمد السعید الزراعیة سماد امداد النبات بالفسفور 
والكالسیوم

0138147444 فوسفور20% و اكسید كالسیوم0138147002%40

58 BIOTEC Fe بیوتك حدید مؤسسة الجذور الزراعیة للتجارة سماد امداد النبات بالفسفور 
والكالسیوم

0114116014- 014116066 0114114131- 
012865928

حدید %6

59 BIOTEC KOLOR بیوتك كولور مؤسسة الجذور الزراعیة للتجارة سماد امداد النبات بالبوتاسوم 014116014- 014116066 سلفات بوتاسوم 012865928%25 -014114131

60 GUANITO جوانیتو اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة المحدودة سماد امداد النبات بعنصر 
النیتروجین والفسفور 

والبوتاسیوم

0163830666 مادة عضویة 55% ، نیتروجین%6 ،0163815086
 فسفور15%، بوتاسیوم%3

61 DIX 10داي اكس اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة المحدودة سماد امداد النبات بعنصر 
النیتروجین والفسفور 

والبوتاسیوم

063830666 مادة عضویة 72% ، نیتروجین%9 ،063815086
 فسفور2%، بوتاسیوم%2

62 PERLHUMUS بیرل ھیومس الیاسین الزراعیة محسن تربة تحسین خواص التربة 0135815588 ھیومك اسید 45%، فولفیك اسید0135815895%5

63  KING SAFEكینج سیف شركة الضیف هللا للتجارة والتمیة الزراعیة وقایة نبات مبید اكاروسي وحشري
 ضد المن واالكاروسات

 وصانعات االنفاق

0163300018- 0163300307 ماترین 0163300046%0.6

64 ALAKLIL سماد اإلكلیل مصنع الخرج لالسمدة سماد امداد النبات بعنصر 
النیتروجین والفسفور 

والبوتاسیوم

0115451700-0115452228 مادة عضویة 51.66%، نیتروجین 0115452229
%1.81، فسفور0.85، 

بوتاسیوم%2.59
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65 BIOGARD بیوقارد االعمار العالمیة للكیماویات والبیطرة وقایة نبات حشري 0112612353 بكتیریا باسیللس 0114191480
ثیوریجنسس16000و.د /ملجم

66 BATALLON بتالون شركة نجوم  الھفوف الزراعیة سماد تغذیة النبات 0114034288-0114033153 نیتروجین 2.48%،كلورید الكالسیوم 0114038007
%0.1، كلورید البوتاسوم %6.82،
 حامض الفولفیك 46.6%، مواد 

عضویة %46.6

67 SULPHOSTAR سلفوستار اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة المحدودة وقایة مكافحة البیاض الدقیقي 
والزغبي والعناكب 

والصدأ  وتجعد االوراق
  ومرض التبقع

0163830666 كبریت میكروني 0163815086%80

68 TUNDAMIX تیونادامكس شركة نجوم  الھفوف الزراعیة سماد تعویض نقص العناصر 
الصغرى

0114034288-0114033153 حدید مخلبي 7%، منغنیزمخلبي%4،0114038007
 زنك مخلبي0.60%، نحاس مخلبي 

%0.40، بورون%0.70، 
مولیبدینوم%0.3

69 BOMBARDIER SUGAR بومباردیة السكر شركة نجوم  الھفوف الزراعیة سماد تغذیة النبات 0114034288-0114033153 مواد عضویة %39، 0114038007
نیتروجین5.20%، نیتروجین 

عضوي2.50%، حامض 
الفولفیك15%، احماض 

70 APHI KILLER افي كیلر الضیف هللا للتجارة والتنمیة الزراعیة وقایة نبات حشري لمكافحة المن 
والعناكب والذبابة 
البیضاء والتربس

0113300018-0113300307 بیریثرین0113300046%1.5

71 ORGANIC اورجانیك اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة المحدودة وقایة یكافح  المن واالكاروس
 وصانعات االنفاق

0163830666 ماترین 0163815086%1

72 LEBOSOL CALCIUM  لیبوسول كالسیوم مؤسسة المرشد الزراعیة سماد تأمین نقص الكالسیوم 0115502798 كالسیوم 0115502803%16.8

73 LEBOSOL ROBUSTUS لیبوسول ربوستوس مؤسسة المرشد الزراعیة سماد تأمین نقص الكالسیوم 
والبورون

0115502798 كالسیوم 15.1%، بورون 0115502803%7

74 LEBOSOL MAGNESIUM400 لیبوسول مغنیسیوم مؤسسة المرشد الزراعیة سماد تعویض النبات 
بالمغنیسیوم

0115502798 مغنیسیوم 0115502803%25

75 PROTERRUM بروتریم الشركة السعودیة إلدارة البیوت المحمیة والتسویق 
الزراعي

سماد تحفیز عملیة االیض  
وتحسین نوعیة حبوب 
اللقاح في االزھاروزیادة
 حیویة النبات وقدرتھ 

0114380777 مستخلص مائي من االعشاب 0112133631
البحریة%100
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76 PROPARVA بروبارفا الشركة السعودیة إلدارة البیوت المحمیة والتسویق 
الزراعي

سماد یحفز نمو الجذور 
وتحفیز الكائنات المفیدة

 في منطقة الجذور

0114380777 اعشاب بحریة 80% ، مستخلص 0112133631
نباتي %20

77 PROFORTUM بروفورتم الشركة السعودیة إلدارة البیوت المحمیة والتسویق 
الزراعي

سماد یحفز نمو االغصان 
والجذور وتحفیز 

الكائنات المفیدة في 
منطقة الجذور

0114380777 اعشاب بحریة 79% ، مستخلص 0112133631
نباتي 20% ، ھیومك اسد %1

78 PROFORTUM بروفورتم شركة الیاسین الزراعیة سماد یحفز نمو االغصان 
والجذور وتحفیز 

الكائنات المفیدة في 
منطقة الجذور

0135815588 اعشاب بحریة 79% ، مستخلص 0135815895
نباتي 20% ، ھیومك اسد %1

79 PROPARVA بروبارفا شركة الیاسین الزراعیة سماد یحفز نمو الجذور 
وتحفیز الكائنات المفیدة

 في منطقة الجذور

0135815588 اعشاب بحریة 80% ، مستخلص 0135815895
نباتي %20

80 PROTERRUM بروتریم شركة الیاسین الزراعیة سماد تحفیز عملیة االیض  
وتحسین نوعیة حبوب 
اللقاح في االزھاروزیادة
 حیویة النبات وقدرتھ 

0135815588 مستخلص مائي من االعشاب 0135815895
البحریة%100

81 VIT- ORG  فیت -أورج مؤسسة واحة الریاض الخضراء للتجارة سماد تغذیة النبات 0112571177 موادعضویة24%، كربون 0112571188
عضوي12%، نیتروجین%3، 

بوتاسیوم%6

82 BIO WEEVIL بیو ویفل ولف الزراعیة لصاحبھا فھد عبدالعزیز العوھلي 
وشركاه المحدودة

وقایة نبات مكافحة سوسة النخیل 
الحمراء وحفار جرید 
النخیل وحفار ساق 

النخیل

0116362992 زیت الیاسمین35%، زیت 01163656296
السترونیال35%، حمض 

الفولفیك%20

83 BORKO بوركو شركة نجوم  الھفوف الزراعیة سماد تعویض نقص البورون 0114034288-0114033153 بورون 0114038007%11

84 ECOLIFE ایكوالیف مؤسسة عبدالرحمن محمد الحقباني للزراعة مخصب حیوي یزید من كثافة الجذور 
ووفره في االنتاج یحسن

 ویسرع نضوج 
المحاصیل

0112416880 الكتوبسیلس 1%0126571744جدة

85 BASSO باسو شركة نجوم  الھفوف الزراعیة سماد تطویر نظام الجذور 
وزیادة حجم االنتاج 

وتحسین جودة المنتج من
 الثمار

0114034288-0114033153 موادعضویة30%، كربون 0114038007
عضوي17%، مستخلصات 

الھیومیك15.7%، نیتروجین%3.4،
 بوتاسیوم2.6% فسفور%1

86 biocont-Tبیوكنت- ت عین الماسة للزراعة الطبیعیة المحدودة وقایة مكافحة فطریات التربة 
الممرضة للنبات

0112792288 فطر ترایكودیرما 0112790818
ھرزیانم19X10⁷جرثومة/ 1ملجم
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87 INSECT FREE انسكت  فري المحلیة للتجارة والزراعة وقایة مكافحة المن والذبابة 
البیضاء والبق الدقیقي 

والحشرة القشریة

0114380940 زیت البرافین25%   ، استیرات 0112132603
واولیات البوتاسیوم%15

88 BOCAL PLUS  بوكال بلس المحلیة للتجارة والزراعة سماد یمد النبات بعنصر 
الكالسیوم والبوتاسیوم 
والبورون واالحماض 

العضویة

0114380940 كربونات الكالسیوم 15%، احماض 0112132603
عضویة 10% ، سلفات 

البوتاسیوم8%، بورون %1

89 SALT FREE سولت فري المحلیة للتجارة والزراعة سماد یمد النبات بالكالسیوم 
واالحماض العضویة

0114380940 كربونات الكالسیوم 20%، احماض 0112132603
عضویة%30

90 ACADIAN اكادیان سائل تنمیة المدخالت الزراعیة ( اسدكو) سماد تغذیة النبات وتعویضھ 
بالبوتاسیوم

0114762606 نیتروجین 0.1% ، بوتاسیوم 0114762125%5

91  METALOSATE متالوسایت كالسیوم بورون
CALCIUM BORON

مؤسسة الجماز سماد تغذیة النبات وامداده 
بالكالسیوم والنیتروجین 

والبورون

0114776700 كالسیوم 13% ، بورون %5 ، 0114774737
نیتروجین %2.4

92  METALOSATE متالوسایت متعدد المعادن
MULTIMINERAL

مؤسسة الجماز سماد تغذیة النبات وامداده 
بالكالسیوم والنیتروجین 
والمغنیزیوم والنحاس 

والزنك والحدید 

0114776700 كالسیوم2.9%، نیتروجین %4، 0114774737
نحاس 1.4% ، حدید1.4% ، زنك 

%1.4 ، منجنیز %1.4

93 ELIXIRاإلكسیر مؤسسة ھدك العالمیة سماد تغذیة النبات 0126544830 مادة عضویة 6.6%، كربون عضوي0126544583
 %3.8، بوتاسیوم1.04%، فسفور 

%0.69، مغنیسیوم%0.06، 
كالسیوم0.15%، عناصر صغرى 

94 FHYTO-EM فایتو- أي- ام الشركة العربیة السعودیة للزراعة المائیة محسن تربة تجدید خصوبة التربة 
وزیادة االنتاج

0138644432 0138644432، 7.5X10⁶ بكتیریا التمثیل الضوئي
 ،3.5x10⁶ بكتیریا حامض اللبن 

8.5x10⁶  خمائر وفطریات

95 PROTERRA بروتیرا شركة الیاسین الزراعیة سماد یعمل على استعادة 
التوازن الطبیعي 

البیولوجي في التربة 
ویحفز نمو الفطریات 

0135815588 مواد نباتیة 83% ، طحالب بحریة 0135815895
17%

96 FUNG GUARD فنج جارد شركة محمد وابراھیم الضیف هللا  اللحیدان للتجارة 
والتنمیة الزراعیة

وقایة نبات مكافحة البیاض الدقیقي 
 والعفن الرمادي 

واالنثراكنوز

0113300018- 0113300307 فیجین 0113300046%0.5

97 نیسبج الیاسین الزراعیة وقایة نبات االفة المستھدفة الطور 
الیرقي وبیوض كل من 
الذبابة وتوتا أبسولیوتا 
وصانعات االنفاق والمن

0135815588 0135815895 Nesidiocris حشرات بق 
Tenuis ( اعداء حیویة)
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98 بلومن شون منافع وأمان سماد یحسن التربة  ویساعد 
على نمو النباتات والدعم
 الغذائي وتنشیط الجذور

 وتكوین الیخضور

0114350035 نیتروجین%0.05 ، 0114357625
بوتاسیوم0.15%، كبریت%0.21

99 باورسویل منافع وأمان سماد یحسن تھویة التربة  
والجذور ویقلل من 

استھالك الماء ویحسن
 صحة ودفاعات التربة 

0114350035 نیتروجین 0.37، فوسفات %0.17،0114357625
 %، بوتاسیوم%0.35، 

كبریت%0.41

100 توب سویل منافع وأمان سماد یحسن التربة ویعمل على
 تھویتھا وتھویة الجذور 
ویحسن صحة ودفاعات 
التربة ویخفف ملوحة 

0114350035 نیتروجین %0.15 ، 0114357625
فوسفات0.12%، اكسید 

البوتاسیوم0.28%، كبریت %0.23

101 بانورامكس الیاسین الزراعیة مخصب حیوي  قدرة الجذور على تحمل
 الجفاف والملوحة ویزید
 االنتاج ویزید من قدرة 
الجذور على االمتصاص

0135815588 مایكروبات نافعة ( اندومایكروھیزا -0135815895
 ترایكودیرما ھاززیانوم- باسیلس 
سابتلس - باسیلس میجاتیریوم) 

%1.5، حامص الھیومیك والفولفیك 

102 خام الجبس فرسان التنمیة للزراعة سماد یعالج االراضي الملحیة 
والصودیة ویساعد على
 خفض PHویمد النبات

 بعنصر الكالسیوم

0112155552 اوكسید الكالسیوم0112181444%15

103 خام الفوسفات فرسان التنمیة للزراعة سماد امداد النبات بعنصر 
الفوسفور

0112155552 فوسفور0112181444%40-20

104 خام الفلسبار( البوتاسیوم) فرسان التنمیة للزراعة سماد امداد النبات بعنصر 
البوتاسیوم

0112155552 بوتاسیوم 0112181444%10-7

105 خام الدولومیت ( خام المغنیسیوم) فرسان التنمیة الزراعیة سماد یمد النبات بعنصر 
الماغنیسیوم والكالسیوم

0112155552 اوكسید الكالسیوم15%، اكسید 0112181444
الماغنیسیوم%7

106 خام الحجر الجیري ( كربونات الكالسیوم) فرسان التنمیة الزراعیة سماد امداد النبات بعنصر 
الكالسیوم

0112155552 اوكسید الكالسیوم0112181444%17

107 إركال الیاسین الزراعیة وقایة اآلفة المستھدفة الطور 
الیرقي في الذبابة 
البیضاء على كافة 

المحاصیل في البیوت 

0135815588 أعداء حیویة متطفلة  0135815895
Eretmocerus eremicus

108 بروسویل الیاسین الزراعیة محسن تربة یعمل تحسین كفاءة 
الجذور في امتصاص 

الفسفور والحدید 
والمغذیات االخرى ، 

0135815588 0135815895 Bacillus) ملقح مایكروبي
  ، amylolichefaciens

(Pseudomonas fluorescens
 %5، حامض الفولفیك %19، 
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109 ان اوبي جي ار ( ارید قرو) الشركة العربیة السعودیة للزراعة المائیة سماد تغذیة النبات 0138644432 مادة عضویة التقل عن 55%، حمض0138644432
 الھیومیك الیقل عن 12%، نیتروجین

 الیقل عن %1

110 دي سي ام فیفاكالي أعمال االندلس المحدودة سماد یمد النبات بالبوتاسیوم 
والنیتروجین

0442901110 نیتروجین2%، اوكسید البوتاسیوم 044290333
%20، مادة عضویة %34

111 دي سي ام فیفاسول أعمال االندلس المحدودة سماد تحسین خواص التربة 0442901110 مادة عضویة 044290333%60

112 خام الحدید فرسان التنمیة الزراعیة سماد امداد النبات بعنصر 
الحدید

0112155552 اكسید الحدید الثالثي 0112181444%63

113 بایكو1 الشركة المحلیة للتجارة والزراعة وقایة یكافح اكاروس الغبار 
والمن وصانعات االنفاق

 والذبابة البیضاء

0114380940 ماترین0112132603%0.50

114 وادي النخیل شركة نجوم  الھفوف الزراعیة سماد تحسین خواص التربة 0114034288-0114033153 مادة عضویة 11.04%، نیتروجین 0114038007
%0.51،فسفور%0.16، 

بوتاسیوم%0.76

115 كینجبو المحلیة للتجارة والزراعة وقایة یكافح دودة البلح الكبرى
 والصغرى والعامري 

ودودة البرسیم واكاروس
 الغبار ودودة الكرنب 

0114380940 ماترین 0112132603%0.6

116 بیوسوبسترات المدارات السعودیة للتجارة واالستیراد محسن تربة ( وسط 
انبات)

وسط انبات 0114659686 بیتموس یحتوي على فوسفور 0114659332
%0.15،بوتاسیوم 0.14%، عناصر
 نادرة 0.067%، نیتروجین%0.036

117 ھیومي كیھ 12 اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة المحدودة سماد تنشیط نمو المجموع 
الجذري وتحسین نسبة 

االنبات

0163830666 ھیومك اسد 12- 15% ، بوتاسیوم 0163815086
2-4%

118 ألجي 600 الیاسین الزراعیة محسن تربة یزید من اإلنتاجیة بزیادة
 معدل عقد الثمار ویزید

 من تحمل النبات 
لعوامل االجھاد

0135815588 مادة عضویة 45%- 50%، حامض 0135815895
االلجنیك 12%،  أكسید البوتاسیوم 

17-19%

119 سمبیون بي مؤسسة مضارب جعارة الزراعیة مخصب حیوي تثبیت النیتروجین ویزید 
من كیة المحصول

0126934279 0126793938Bacillus megatenium 
1x10000000000 cfu/ml
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120 سمبیون  ان ازوتوباكتر مؤسسة مضارب جعارة الزراعیة مخصب حیوي تثبیت النیتروجین ویزید 
من كیة المحصول

0126934279 0126793938Azot
obacter1X10000000000 

cfu/ml

121 سمبیون ان رایزوبیوم مؤسسة مضارب جعارة الزراعیة مخصب حیوي یزید من مناعة النباتات 
المعاملة بھ ضد أمراض 
التربة الفطریة  ویشجع 
على النمو القوي السریع

0126934279 0126793938Rhizobium1X10000000000
 cfu/ml

122 ھیوماكس یو اس ایھ اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة المحدودة سماد یحسن من خواص التربة
 وینشط نمو الجذور 

ویحسن من نسبة االنبات
 ویعمل على تنشیط 

0163830666 %63-56 ھیومیك اسید - 0163815086%17-10
 أكسید البوتاسیوم

123 فیتكس الیاسین الزراعیة مخصب حیوي یحفز نمو الجذور ویزید
 من قدرة الجذور على 

امتصاص الماء 
والعناصر الغذائیة ویزید

0135815588 مایكروبات نافعة 35%، اعشاب 0135815895
بحریة40%، ھیومك وفولفیك اسید 

25%

124 خام الفلسبار مؤسسة انیسة القصیم للزراعة سماد یمد النبات بالبوتاسیوم 0114960300 أكسید البوتاسیوم 7- 0114960300%10

125 خام الفوسفات مؤسسة انیسة القصیم للزراعة سماد امداد النبات بالفوسفور 0114960300 فوسفور 0114960300%24-20

126 كوزموكال شركة االالت والمواد الزراعیة سماد یمد النبات بعنصر 
الكالسیوم

920011133 أوكسید الكالسیوم 0126520576%45

127 سیلفن مجمع استرا الصناعي لالسمدة والمبیدات الزراعیة وقایة یكافح البیاض الدقیقي 
والحلم واالصداء

01147712346 كبریت0114782102%80

128 ترانس ماترین 0.5اس ال مجمع استرا الصناعي لالسمدة والمبیدات الزراعیة وقایة یكافح اكاروس الغبار 
والمن واالكاروسات 
وصانعات االنفاق 

والذبابة البیضاءوذبابة 

01147712346 ماترین 0114782102%0.5

129 بون اویل مجمع استرا الصناعي لالسمدة والمبیدات الزراعیة وقایة یكافح الحشرات القشریة
 والعناكب والمن

01147712346 زیت معدني برافیني 0114782102%96.5

130 ازدار 15 أي سي مجمع استرا الصناعي لالسمدة والمبیدات الزراعیة وقایة یكافح دیدان البراعم 
ودودة البرسیم والذبابة 
البیضاء وصانعات 

االنفاق ودیدان األوراق 

01147712346 ازدراختین 0114782102%1.5
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131 سیتوبالنت-400 مؤسسة العرین الزراعي للتجارة سماد یمد النبات بعنصر 
الكالسیوم والبوتاسیوم

0115502771 خامس أوكسید الفوسفور3%، أوكسید 0115502771
البوتاسیوم%3

132 ھیومك توتال شركة تنمیة المدخالت الزراعیة سماد امداد النبات بحمض 
الھیومیك والبوتاسیوم

0114762606 حمض الھیومیك80%، أوكسید 0114762125
البوتاسیوم %13-11

133 ماكسي جرو شركة االالت والمواد الزراعیة سماد امداد النبات بالعناصر 
الصغرى

920011133 نحاس0126520576%41
،حدید1.45%،منجنیز%1.72، 

زنك3.3%، اعشاب بحریة %11.2

134 بولي 4 مؤسسة محمد حاصل االسمري سماد امداد النبات بعنصر 
الكالسیوم والبوتاسیوم 
والماغنیسیوم والكبریت

01126780050 أوكسید البوتاسیوم14%، أوكسید 01126780050
الكالسیوم17%، أوكسید 

الماغنیسیوم6%، ثالث اوكسیدالكبریت
48% 

135 بیو برومي- فیرتل بورون %21 أعمال االندلس المحدودة سماد امداد النبات بعنصر 
البورون

0142901110 بورون014290333%21

136 اولقانیك شركة تنمیة المدخالت الزراعیة سماد امداد النبات بعنصر 
البوتاسیوم

0114762606 اكسید بوتاسیوم 52%،كبریت 0114762125%18

137 رویال اویل شركة اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة المحدودة وقایة یعمل بالمالمسة وبفعالیة
 عالیة كمبید حشري 

وعناكبي ضد الحشرات 
القشریة والعناكب وھي

0163830666 زیت معدني برافیني 0163815086%83

138 آمن شركة مصنع منتجات االدویة البیطریة المحدودة وقایة یستخدم ضد یرقات 
الحشرات القارضة 
والماصة اثناء اكلھا 
للورقة وایضا العناكب

0138123221 ازدراكتین 0138123112%1

139 ھیومیتك مصنع المعاییر العضویة النتاج االسمدة سماد یمد النبات بحمض 
الھیومیك والفولفیك

ھیومیك اسید 19.7%، فولفیك اسید 0500111557
.6.1%

140 امینوباور مصنع المعاییر العضویة النتاج االسمدة سماد تعالج االجھاد عند 
الرش، تقاوم عملیة 

اجھاد النبات من الملوحة

احماض امینیة حرة %6.27، 0500111557
احماض امینیة كلیة %23.18

141 فولفیك بیوتونیك مصنع المعاییر العضویة النتاج االسمدة سماد یمد النبات بعنصر 
المغنیسیوم والمنجنیز 

والحدید والزنك والبورون

فولفیك اسید 11.32%، مغنیسیوم 0500111557
%2.34، منجنیز 1.34%، حدید 
%8.58، زنك 4.09%، بورون 

2.18%
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142 بالنت باور مصنع المعاییر العضویة النتاج االسمدة سماد یمد النبات بالعناصر 
الذائبة الصغرى والكبرى

بوتاسیوم%1.87، 0500111557
نیتروجین%1.06، 
مغنیسیوم%0.018، 
فوسفور%0.016

143 BASTION باستیون شركة نجوم الھفوف الزراعیة سماد یمد النبات بعنصر الحدید 0114034288-0114033153 حدید 0114038007%6

144 TYPHOON تایفون مصنع ساف للكبریت محسن تربة  PH یعمل على تنظیم
التربة، یعمل على 

معالجة ملوحة التربة

0112428722 اوكسید بوتاسیوم 20%، كبریت سائل011242733
58% 

145 SAPROZEM سابروزیم مؤسسة عبدالرحمن محمد الحقباني للزراعة سماد یوفر 30% من 
استھالك المیاه،یعطي 

تربة غنیة 
بالدوبال،یطور ویحسن

0126571744 نیتروجین الیقل عن 1.5%،فوسفور 0126576960
الیقل عن 0.15%، بوتاسیوم الیقل 
عن 0.05%، مادة عضویة التقل عن

.70% 

146 CHAME شاماي االسواق السعودیة العالمیة الزراعیة سماد محفز ومنشط للنبات 
ویحتوي على العناصر 
الرئیسیة والصغرى 

للنبات

0122900146 حمض فولفیك 1.67%،مادة عضویة0126551115
 %0.8،مغنیسیوم 0.14%،كبریت 
%0.14،مولبیدنیوم 0.5%،نیتروجین

 افل من0.1%،فوسفور 

147 SAPRO ELEXIR سابرو االكسیر مصنع دار المنتوجات لالسمدة سماد یحفز نمو الجذور،یزید 
من انتاج الخضار،یقلل 
ملوحة التربة واستھالك 

المیاه

0114819946 مادة عضویة 0112933320%68.3

148 TRIOFERT تریوفیرت مصنع شركة أعمال االندلس سماد یعمل على زیادة االنتاج
 نوعا وكما، یمد النبات 
بالنیتروجین والفوسفور 

والبوتاسیوم.

0144290111 نیتروجین 10%، فوسفور %8، 0144290333
بوتاسیوم %6.

149 CYTO FLOW AMIN سیتو فلو أمین مصنع شركة أعمال االندلس سماد محفز للنمو 0144290111 مادة عضویة 32%، نیتروجین %5،0144290333
 ماغنیسیوم 1%، زنك %0.45.

150 HUMIC POWER   ھیومیك باور الشركة المحلیة للتجارة والزراعة سماد مصدر الحماض 
الھیومیك والفولفیك 

وعناصر اخرى

014380940 ھیومك 12%- فولفیك %4 - 012132603
نیتروجین عضوي 4% - بوتاسیوم 

%2 - حدید 2% - زنك 0,015 %-

151 AGRISILICA    اجریسیلیكا شركة الدعم الزراعي (اسكو) سماد یمد النبات بالسیلیكا 
،یحسن من امتصاص 
المغذیات، یقللمن تأثیر 
االجھاد ویحسن من 

سیلیكو ن قابل للذوبان اكثر من 0126635522
%20، مغنیسیوم اكثر من 

%1،كالسیوم اكثر من 1,5%، حدید 
اكثر من %1.

152 APHIPAR افیبار شركة الیاسین الزراعیة وقایة مكافحة حشرات المن 
التي تصیب الخضار

0135815588 0135815895 Aphidius دبابیر متتطفلة
colemani
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153 SPIDEX سبایدكس شركة الیاسین الزراعیة وقایة مكافحة جمیع اطوار 
العناكب على محاصیل 
الخضار في البیوت 

المحمیة

0135815588 0135815895Phytoceiulus persimilis حلم 
مفترس

154 SPICAL سبایكل شركة الیاسین الزراعیة وقایة مكافحة جمیع اطوار 
العناكب على محاصیل 
الخضار في البیوت 

المحمیة

0135815588 0135815895Neoseiulus californicus حلم 
مفترس

155 SWIRISKI  سویرسكي شركة الیاسین الزراعیة وقایة االطوار الیرقیة االولى 
لحشرة التربس ،بیوض 
ویرقات الذبابة البیضاء

0135815588 0135815895Amplyseius swiriski حلم مفترس

156 DISPER CU MAX دیسبر سیوماكس مؤسسة الرشیم للتطویر الزراعي سماد یمد النبات بالنحاس 0115500877 نحاس 0115500877%14

157 MIGLYPHUS میجالیفوس شركة الیاسین الزراعیة وقایة جمیع االطوار الیرقیة 
لحشرة صانعة االنفاق

0135815588 0135815895Diglyphus isaei دبابیر متطفلة

158 GRANOSANO EVO جرانو ساتو ایفو شركة الضیف لالستثمار الزراعي سماد یمد النبات بعنصر 
النیتروجین والفوسفور ،
 یعمل على تحسین قوام 

التربة

0163300307 نیتروجین عضوي 12%،مادة 0163300046
عضویة %68.

159 PROFESSIONAL N 12- 12 بروفیشنال - ن شركة الضیف لالستثمار الزراعي سماد یمد النبات بالنیتروجین،
 تحسین قوام التربة

0163300307 نیتروجین عضوي 12%، مادة 0163300046
عضویة %68.

160 SAPROLIFE   سابروالیف مؤسسة عبدالرحمن محمد الحقباني للزراعة سماد یعطي التربة نسبة عالیة
 من الدوبال ،یعمل على
 زیادة مناعة النبات، 
الحفاظ على رطوبة 

0126571744 بیتروجین 0.5%، فوسفور %0.1، 0126576960
بوتاسیوم 0.1%، مادة عضویة 

%50، حامض الھیومیك %5.29، 
حامض الفولفیك %5.44.

161 FERTIL فیرتل شركة الضیف لالستثمار الزراعي سماد یمد النبات بالنیتروجین،
 تحسین قوام التربة، 
غني بالمادة العضویة.

0163300307 نیتروجین عضوي 12.5%، مادة 0163300046
عضویة %78.

162 De Root دي روت شركة محمد عبدهللا آل طالب وشركاه سماد محفز حیوي للجذور ، 
یمد النبات بعنصر 
الحدید والمنجنیز 

والبورون والمولیبیدنیوم

0114714316 بورون0.2%،حدید 3.5%، منجنیز 0114715118
%1، مولیبیدنیوم 0.05%، مستخلص

 االعشاب البحریة %5.

163 DeMicros دي میكروس شركة محمد عبدهللا آل طالب وشركاه سماد مصحح نقص العناصر 
النادرة المتكامل، منشط 
للنمو،ویساعد في التغلب
 على الجفاف والصقیع

0114714316 بورون 0.2%، نحاس 0.5%، حدید0114715118
 %2.5، منجنیز 1%، مولیبیدنیوم 

%0.02، زنك %0.5.

17/یونیو/2019 صفحة 15 من 18
-alorganic@mewa.gov.sa - zborganig@mewa.gov.sa الریاض- طریق الملك عبدالعزیز - سنترال - 0114172000 تحویلة 1176-1222 - 1223   ایمیل       

asorganic@mewa.gov.sa
     اعداد/ م. علي آل حبیب - إدارة اإلنتاج العضوي



مسلسل اسم المدخل الشركة المسوقھ نوع المدخل دواعي االستعمال رقم الھاتف المواد الفعالة والمكونات االخرىرقم الفاكس

164 DeNutre دي نیترو شركة محمد عبدهللا آل طالب وشركاه سماد یقوم بتشجیع النبات على
 قوة االزھار وانتاج 

الثمار

0114714316 بورون 0.2%، نحاس 0.5%، حدید0114715118
 %2.5، منجنیز 1%، مولیبیدنیوم 
%0.02، زنك 0.5%، مستخلص 

االعشاب البحریة %6.

165 DeIron دي ایرون شركة محمد عبدهللا آل طالب وشركاه سماد یمد النبات بالحدید I1904RG4162 حدید 0114715118%6

166 Dultana سلطانا مصنع شركة أعمال االندلس وقایة مكافحة امراض البیاض 
الدقیقي والجرب 
واالكاروسات

0144290111 كبریت میكروني 0144290333%80

167 PANAMIN   بانامین شركة استرا الزراعیة سماد یمد النبات بعنصر 
الكالسیوم والمغنیسیوم

011477234 تحویل 415 اكسید الكالسیوم 30.5%، اكسید 0114782102
المغنیسیوم %3.23

168 COSAVET كوزافیت شركة الیاسین الزراعیة وقایة مكافحة امراض البیاض 
الدقیقي والجرب 
واالكاروسات

0135815588 كبریت میكروني 0135815588%80

169 SAPRO FERT سابرو فیرت مصنع دار المنتوجات لالسمدة سماد توفیر میاه الري،یحفز 
نمو الجذور،یزید من 

انتاج المحاصیل

0112170282 مواد عضویة 75.61%،ھیومیك اسید0112170282
 %43.76،نیتروجین %3.18.

170 ORGANO POTAS ارجانو بوتاس شركة أعمال االندلس المحدودة سماد یمد النبات بعنصر 
البوتاسیوم

0144290111 بوتاسیوم %35.0144290333

171 KALPET MIX كالبت میكس شركة أعمال االندلس المحدودة سماد یمد النبات بالكالسیوم 
والبورون ، منشط طبیعي

0144290111 كالسیوم 15%، بورون %0.5، 0144290333
أحماض امینیة %5.

172 NITRO - AMEEN نترو - أمین شركة أعمال االندلس المحدودة سماد یمد النبات بعنصر 
النیتروجین

0144290111 نیتروجین %14.0144290333

173 MEGAFAL ROOTER میجافال رووتر شركة أعمال االندلس المحدودة سماد منشط ومقوي للمجموع 
الجذري

0144290111 نیتروجین 2.5%،فوسفور 0144290333
%5،بوتاسیوم 1%،ماغنیسیوم 
%1.5، زنك 0.4%، كبریت 

%1.9، احماض عضویة %15.

174 BIOHUMUS بیوھوموس شركة استرا الزراعیة سماد تغذیة النبات 011477234 تحویلة 415 مادة عضویة 65%، حمض الھیومیك0114782102
 والفولفیك 30%، نیتروجین %2، 
اكسید البوتاسیوم 1%، خامس اكسید 

الفوسفور %1.
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175 CROPAID كروب اید انتي فروست شركة اساسیات التنمیة للزراعة والتجارة سماد یعمل على زیادة تحمل 
النبات لالنخفاض الشدید
 في درجات الحرارة ( 

الصقیع).

0163815086 حمض الریستیانین 0163815086
(%0.01-%0.05)، حمض اوكسالو
 اسیتیك (0.01%-0.03%)، حمض 

البروفیك (%0.01 - %0.03)، 

176 زاندر اریدقرو میكروھیزا %0.1. مؤسسة عبدالرحمن الحقباني للزراعة سماد تغذیة النبات ، مقاومة 
االجھاد والجفاف

0126576960 فطر مایكروھیزا0126576960

177 Dolomite Ore خام الدولومیت شركة تحابي للزراعة سماد یمد النبات بعنصر 
الكالسیوم والماغنیسیوم

0530209444 اكسید الكالسیوم (ca2o) الیقل عن 0114841026
 (Mag) 13، اكسید الماغنیسیوم%

الیقل عن %5.

178 Phosphate Ore خام الفوسفات شركة تحابي للزراعة سماد یمد النبات بعنصر 
الفوسفور

0530209444 0114841026 (P2O5)خامس اكسید الفوسفور
التقل عن %18.

179 Potassium Ore (البوتاسیوم)شركة تحابي للزراعة خام الفلسبار سماد یمد النبات بعنصر 
البوتاسیوم

0530209444 اكسید البوتاسیوم (K2O) التقل عن 0114841026
.6%

180 NITRO PLUS نیترو بلص شركة الیاسین الزراعیة سماد توفیر عنصر النیتروجین 0135815588 نیتروجین 12%، فسفور المائي %1،0135815588
 اكسید بوتاسیوم 1%، مواد عضویة 

%77، حمض ھیومیك %7.

181 VITASOIL WP فیتا سویل دبلیو بي شركة الحصاد السعودي للتطویر واالستثمار 
الزراعي.

سماد یعزز من تثبیت 
النیتروجین،یساعد في 
امتصاص العناصر 

الغذائیة

0138830003 تحویلة 100 فطریات اسیتوباكتر فاباریوم،اكینتو 0138830003
باكتر جونسوني،نوكاردیوبسیس 
بنسلیوم كریجاسیوم،ازوسبیریلیوم 

براسیلینس من المادة النشطة 

182 Trichosym Bio تریكو سایم بایو شركة الحصاد السعودي للتطویر واالستثمار 
الزراعي.

سماد میسر المتصاص 
الفوسفات بالتربة،یزید 

نسبة نشاط الجذور

0138830003 تحویلة 100 فطر تریكودیرما ھارزیانوم 0138830003
1000000x5 جم/خلیة

183 MycoUp مایكوب شركة الحصاد السعودي للتطویر واالستثمار 
الزراعي.

سماد یسھل امتصاص 
العناصر الغذائیة في 
التربة،یزید التنوع 
االحیائي بالجذور

0138830003 تحویلة 100 فطر جلوموس ارانسیوم تینیفاریوم من 0138830003
المادة النشطة 10000x1.2 خلیة/جم

184 mycoUp Activ مایكوب اكتف شركة الحصاد السعودي للتطویر واالستثمار 
الزراعي.

سماد زیادة قدرة الجذور على 
امتصاص العناصر 

الغذائیة من 
التربة،تحسین التنوع 

0138830003 تحویلة 100 فطر جلوموس ارانسیوم تینیفاریوم من 0138830003
المادة النشطة 10000x1 خلیة/جم

185 SYMBION - K سمبیون البوتاسیوم مؤسسة مضارب جعارة للتجارة سماد توفیر البوتاسیوم للنبات 0114809663 بكتیریا فراتوریا اورینتیا 0114809630
1000000000X1 خلیة/سم
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186 Siro Agro 1 1 سیرو آجرو شركة الحصاد السعودي للتطویر واالستثمار 
الزراعي.

سماد توفر استھالك 
المیاه،تغذیة النبات.

0138830003 تحویلة 100 مواد عضویة %70.0138830003

187 Resid MG ریساید أم جي شركة الحصاد السعودي للتطویر واالستثمار 
الزراعي.

سماد مخصب ومنشط حیوي 
للبذور

0138830003 تحویلة 100 فطر جلوموس ارانسیوم 0138830003
10000X1.6 خلیة/جم

188 Resid HC ریساید أتش سي شركة الحصاد السعودي للتطویر واالستثمار 
الزراعي.

سماد یساعد على إنبات 
البذور،میسر للعناصر 

الغذائیة في التربة.

0138830003 تحویلة 100 فطر المیكرو ھیزا والغالموسیرانیكوم0138830003
 والتینولیفاریوم 1000X1 خلیة/جم

17/یونیو/2019 صفحة 18 من 18
-alorganic@mewa.gov.sa - zborganig@mewa.gov.sa الریاض- طریق الملك عبدالعزیز - سنترال - 0114172000 تحویلة 1176-1222 - 1223   ایمیل       

asorganic@mewa.gov.sa
     اعداد/ م. علي آل حبیب - إدارة اإلنتاج العضوي


