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عزيزي المتعامل

نقاط مهمة

تقـــدم وزارة التغيـــر المناخـــي والبيئة خدمة الدعـــم الزراعي للمزارعيـــن من مواطني الدولة لتشـــجيع 
الزراعـــة وأنواعهـــا الحديثـــة كالزراعـــة المائية والزراعـــة العضوية بحيث يتـــم توفير مســـتلزمات االنتاج 

وفـــق أفضل المعاييـــر والمواصفات وبنصـــف القيمة.

علـــى الشـــركات المـــوردة لمـــواد الدعم الزراعي تســـليم جميـــع المـــواد التي يقـــوم المزارعون  	
بشـــرائها من الـــوزارة الـــى أرض المزرعـــة أو في مـــكان قريب من موقـــع المزرعة على الشـــارع 

م. لعا ا

يجب على الشـــركة الموردة تســـليم المـــواد والمســـتلزمات للمزارعين ضمن الوقـــت المتفق عليه  	
فـــي العقد وفي حـــال حدث أي تأخير في تســـليم المـــواد للمزارعيـــن يرجى التواصـــل مع إدارة 

المنطقـــة وإبالغهم بذلك.

إذا تعـــذر اســـتالم المـــواد من قبـــل المزارعين خـــالل الفتـــرة المحددة لســـبب قاهر الرجـــاء إبالغ  	
المنطقـــة بذلـــك لتقـــوم باتخاذ اإلجـــراءات الالزمة بالتنســـيق مع الشـــركة.

فـــي حال ظهـــور أي خلل أو عيب فـــي المادة المســـتلمة الرجاء االتصـــال بـــإدارة المنطقة فورًا  	
وإبالغها بذلك حيـــث يمكنكم التقدم بشـــكوى.

فـــي حـــال وجود أي مالحظـــات على الخدمة الرجـــاء االتصال بالمرشـــد أو المهنـــدس الزراعي أو  	
المنطقة. إدارة 

رقم مركز االتصال المباشر للوزارة 8003050 	
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الشركات الموردة لمواد الدعم 2021

الشركة الموردةالوحدةالمادةالرقم

شركة المواد الزراعية المحدودةكيس )1 كغم(عناصر صغرى 1

شركة المواد الزراعية المحدودةكيس )25 كغم(سماد مركب 236-12-12

شركة المواد الزراعية المحدودةكيس )500 بذرة(بذور طماطم عضوية3

شركة المواد الزراعية المحدودةكيس )500 بذرة(بذور فلفل حلو4

شركة المواد الزراعية المحدودةكيس )500 بذرة(بذور خيار عضوي5

شركة المواد الزراعية المحدودةكيس )500 بذرة(بذور فلفل عضوي6

المبارك للكيماويات الزراعيةكيس )500 بذرة(بذور خيار7

المبارك للكيماويات الزراعيةكيس )500 بذرة(بذور طماطم8

المبارك للكيماويات الزراعيةعبوة )250 مل(مبيد حشري9

مؤسسة جاردينيا الزراعيةعبوة )250 مل(مبيد فطري10

شركة استراكيم الزراعيةكيس )25 كغم(سلفات المغنيسيوم11

مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجيةكيس /25كغمالسماد العضوي12

شركة النسيم التجارية كيس /25كغمسماد مركب 1320-20-20

شركة النسيم التجارية كيس )25 كغم(سماد مركب 1412-12-17

شركة النسيم التجاريةكيس )1 كغم(حديد مخلبي 15%6
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الشركة الموردةالوحدةالمادةالرقم

16

شركة النسيم التجارية لوح )24.78 متر مربع(ألواح بولي كاربونيت

شركة النسيم التجارية قطعةH - بروفايل

شركة النسيم التجارية عددبراغي

شركة النسيم التجارية عددسيليكون

شركة ورود الربيع الزراعيةلفة )400 متر(أنابيب ري )GR(  )تنقيط( ) 40 سم(17

شركة ورود الربيع الزراعيةرول )3*400متر(قماش أجريل 18

شركة ورود الربيع الزراعيةلفة )400 متر(أنابيب ري )بدون نقاطة(19

األنفال للمواد الزراعيةعبوة )250 مل(مبيد عناكب20

األنفال للمواد الزراعيةرول )9*40 متر(البالستيك الزراعي 21

شركة سويدان التجاريةكيس )25 كغم(نترات الكالسيوم22

شركة سويدان التجاريةعبوة )250 مل(مبيد عناكب عضوي 23

24
شركة سويدان التجاريةربطة )10 ورقات(مصائد الصقة صفراء

شركة سويدان التجاريةربطة )10 ورقات(مصائد الصقة زرقاء

شركة سويدان التجاريةلفة )500 متر(شبك عازل للحشرات25

شركة الربوة الخضراء الزراعيةعددوسائد تبريد26

شركة البساط األخضر للخدمات الزراعيةعددمضخة مياه27

الشركات الموردة لمواد الدعم 2021
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شركة المواد الزراعية المحدودة

رقم الهاتفاالسمالمنفذالمنطقة

دبي

شركة المواد الزراعية المحدودة - 
فرع دبي: جبل علي – مجمع دبي 

لالستثمار

0506859987م. محمد العطعوط
0559131868فيصل عبدالرحمن
0506631948 / 048847752سامي مقدادي

المستودع لمواد الدعم الزراعي 
2021 - جمعية راس الخيمة 

التعاونية الزراعية

0506659369 م. عمار عبد اهلل

0559131868فيصل عبدالرحمن

رأس 
الخيمة

شركة المواد الزراعية المحدودة  - 
الدقداقة - المطار - بالقرب من بنك 

ابوظبي اإلسالمي
0506659369 / 072461774م. عمار عبد اهلل

المنطقة 
الوسطى

مؤسسة العال للهندسة الزراعية - 
الذيد مقابل وزارة التغير المناخي 
والبيئة إدارة المنطقة الوسطى

0526400764م. سياف

المنطقة 
الشرقية

1. مؤسسة الدرمكي للمواد 
الزراعية - الفجيرة

0526400764م. سياف
2. مؤسسة الركن الزراعي – دبا 

الفجيرة

01( سماد عناصر صغرى
	 AMCO-COMB :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركة المواد الزراعية  	
المحدودة

	 MCFP – JORDAN :الشركة المنتجة

بلد المنشأ : األردن  	

حجم العبوة: 1 كغم 	

يحــوي الســماد علــى العناصــر الصغــرى المطلوبــة لنمــو النبــات وهــي الحديــد، المنغنيــز، النحــاس، البــورون،  	
الزنــك، المولبيديــوم ومضــاف لــه عنصــر المغنيســيوم، وهــو ذو ذائبيــة %100 فــي المــاء دون رواســب كمــا 
ــة(،  يمكــن ان يســتخدم رشــا علــى االوراق او بإضافتــه مــع االســمدة االخــرى فــي الزراعــة بــدون تربة)المائي
وينصــح فــي حالــة رشــه ورقيــا ان يكــون بمعــدل 1غــرام /لتــر مــاء )مراعــاة ظــروف الحــرارة( او بمعــدل 20-5 

غــرام /لتــر مــاء لــكل متــر مربــع فــي حالــة الســقاية فــي التربــة

السعر للمزارع: 7.5 درهم 	
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02( سماد 36-12-12
	  Prosperita Nurturing :االسم التجاري

Growth

الشركة الموردة: شركة المواد الزراعية  	
المحدودة

	  BLUE DEEBAJ FZ CO :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: اإلمارات العربية المتحدة 	

	 KG 25 :حجم العبوة

يحتــوي الســماد علــى مــا نســبته %12 نيتروجيــن، %12 فســفور و %36 بوتاســيوم ويحــوي كذلــك نســبة مــن  	
العناصــر الصغــرى، ذائبيــة الســماد %100، يســتخدم الســماد فــي مراحــل االنتــاج الغزيــر لتحســين مواصفــات 
ــل المغنيســيوم  ــات، كمــا يســاعد فــي امتصــاص االســمدة االخــرى مث ــد نمــو النب الثمــار وفــي مراحــل تجدي

والكالســيوم وهــو أفضــل مصــدر للعناصــر الغذائيــة الرئيســية )NPK( فــي الزراعــة المائيــة

السعر للمزارع: 51.50 درهم 	

03( بذور طماطم عضوية
االسم التجاري: طماطم كواريزما 	

QUARESMA F1

الشركة الموردة: شركة المواد الزراعية  	
المحدودة

	 DAEHNFEILD :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: كينيا، الهند 	

حجم العبوة: 500 بذرة 	

صنــف طماطــم غيــر محــدود النمــو, للزراعــة فــي البيــوت المحميــة, متعــدد االزهــار ذات انتــاج متميــز ووفيــر  	
بجــودة عاليــة وبتحمــل عالــي لالمــراض المتعــددة

لون احمر مميز و المع كل عنقود يحتوي على 5-6 ثمار 	

السعر للمزارع: 39 درهم 	
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04( بذور فلفل حلو
	 Sonar االسم التجاري: فلفل حلو

الشركة الموردة: شركة المواد الزراعية  	
المحدودة

	 HM CLAUSE - FRANCE :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: الصين، تايالند 	

حجم العبوة: 500 بذرة 	

 بــذور فلفــل حلــو هجيــن متعــدد اإلزهــار )اإلثمــار( خــاص بالزراعــة المحميــة. الثمــار علــى شــكل مضلــع وجرســية  	
الشــكل. ال يقــل وزن الثمــرة عــن 200 غــرام. لــون الثمــار أخضــر المــع. الصنــف ذو انتاجيــة عاليــة ويتحمــل أو 

يقــاوم اآلفــات المرضيــة مثــل TMV تحــت الزراعــة المحميــة

السعر للمزارع: 39 درهم 	

05( بذور الخيار العضوي
	 Seegreen االسم التجاري: خيار عضوي

الشركة الموردة: شركة المواد الزراعية  	
المحدودة

	 NUNHEMS - HOLLAND :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: الهند 	

حجم العبوة: 500 بذرة 	

بــذور خيــار خاصــة بالزراعــة العضويــة المحميــة، متعــدد اإلزهــار، مقــاوم أو متحمــل لمــرض البيــاض الدقيقــي  	
والفيروســات. غيــر معاملــة بــأي مــاده كيماويــة وغيــر محــورة وراثيــا

مخصص لمزارعي الزراعة العضوية 	

السعر للمزارع: 48 درهم 	
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06( بذور فلفل عضوي
	 Sonar االسم التجاري: فلفل عضوي

الشركة الموردة: شركة المواد الزراعية  	
المحدودة

	 HM CLAUSE - FRANCE :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: الصين، تايالند 	

حجم العبوة: 500 بذرة 	

 بــذور فلفــل حلــو هجيــن متعــدد اإلزهــار )اإلثمــار( خــاص بالزراعــة المحميــة. الثمــار علــى شــكل مضلــع وجرســية  	
الشــكل. ال يقــل وزن الثمــرة عــن 200 غــرام. لــون الثمــار أخضــر المــع. الصنــف ذو انتاجيــة عاليــة ويتحمــل أو 

يقــاوم اآلفــات المرضيــة مثــل TMV تحــت الزراعــة المحميــة.

مخصص لمزارعي الزراعة العضوية 	

السعر للمزارع: 38.50 درهم 	
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07( بذور الخيار
	 Pruva االسم التجاري: خيار

الشركة الموردة: المبارك للكيماويات الزراعية 	

	 Syngenta :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: بيرو, كينيا, الصين, تشيلى,  	
جواتيماال, تيالند, الهند, المغرب

حجم العبوة: 500 بذرة 	

بــذور خيــار هجيــن ذاتــي التلقيــح )Parthenocarpic(خاصــة بالزراعــة المحميــة، متعــدد اإلزهــار )اإلثمــار(، مقــاوم  	
أو متحمــل لمــرض البيــاض الدقيقــي وفطريــات الجــذور والفيروســات

تضليع الثمار جيد وذات لون اخضر ذو لماعية 	

السعر للمزارع: 33.20 درهم  	

المبارك للكيماويات الزراعية

رقم الهاتفاالسمرقم المؤسسةالمنفذالمنطقة

المبارك للكيماويات الزراعية دبي
042237891اجرى زوون

0504489387عبدالستار إمام السيد

0508699123م. ياسر التميمي

المنطقة 
الوسطى

مؤسسة العال للهندسة 
0553644752 م. الدسوقي محمد0521053254الزراعية

المنطقة 
الشرقية

مؤسسة الدرمكي للمواد 
0504905032م. السعيد الشاذلي072462828الزراعية

المنطقة 
الشمالية

جمعية رأس الخيمة التعاونية 
م. محمد عبدالعظيم 072462828الزراعية

0563471117بشير

رقم الهاتفاالسم

042237891رقم المؤسسة االرضى

0549968742 / 0563310272م. ياسر الدخيل

0506442462م. سيف السيد

0502294112 / 0504489387أ. عبد الستار امام

0563633072أ. عبده مجاهد

0504514021أ. ادهم مسعد
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09( مبيد حشري
	 ENDIGO :االسم التجاري

الشركة الموردة: المبارك للكيماويات الزراعية 	

	 Syngenta :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: فرنسا 	

حجم العبوة: 250 مل 	

	 Lambda-Cyhalothrin 9.48% + Thiamethoxam 12.60% :المادة الفعالة

ــة البيضــاء  	 ــر مــن اآلفــات مثــل المــن والذباب االســتخدام: مبيــد حشــري جهــازي يســتخدم لمكافحــة عــدد كبي
ونطاطــات االوراق وبعــض انــواع الخنافــس وصانعــات االنفــاق ويمتــاز بانــه يوفــر حمايــة طويلــة االمــد بســبب 

خاصيتــه الجهازيــة الفعالــة. وتبلــغ فتــرة االمــان للمبيــد علــى الخضــروات 7 ايــام

السعر للمزارع: 34.925 درهم 	

08( بذور الطماطم
	 Comodo  االسم التجاري: طماطم

الشركة الموردة: المبارك للكيماويات الزراعية 	

	 Syngenta :الشركة المنتجة

بلد المنشأ: بيرو, كينيا, الصين, تشيلى,  	
جواتيماال, تيالند, الهند, المغرب

حجم العبوة: 500 بذرة 	

هجيــن متعــدد اإلزهــار )اإلثمــار( خــاص بالزراعــة المحميــة متحمــل للحــرارة العاليــة، ذو نمــو قــوي. الثمــار ذات  	
لــون احمــر المــع. يتحمــل الصنــف او يقــاوم اآلفــات المرضيــة واألمــراض الفيروســية والنيماتــودا

السعر للمزارع 37.95 درهم 	
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مؤسسة جاردينيا الزراعية

رقم الهاتفاالسمالمنفذالمنطقة

المنطقة 
الوسطى

الذيد - شركة األرض الذهبية 
0529451796 م.محمد أبوفارسالزراعية

رأس 
0568899929  م. عمادالدقداقة - شركة الحديقة للمعداتالخيمة

المنطقة 
الشرقية

0529477264م. سعيدالفجيرة – الدرمكي الزراعية

دبا الفجيرة  - شركة سعيد لمواد 
0503525514م. عمر  الري والزراعة

10( مبيد فطري
	 43% SC االسم التجاري: تيبوكونازول

الشركة الموردة: شركة جاردينيا التجارية 	

	  Mahamaya Lifesciences :الشركة المنتجة
Pvt Ltd

بلد المنشأ: الهند 	

المبيــد متخصــص فــي الوقايــة والمكافحــة ألمــراض البيــاض الزغبــي والبيــاض الدقيقــي واللفحــات ومالئــم  	
لمحاصيــل الخضــروات تحــت الزراعــة المحميــة والزراعــة المكشــوفة 

السعر للمزارع: 17.50 درهم 	
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شركة استراكيم الزراعية ذ.م.م

رقم الهاتفاالسمالمنفذالمنطقة

المنطقة 
جمعية رأس الخيمة، الدقداقةالشمالية

0503731018م. عدي عتمة

0097172462828

منطقة 
الوسطى

الذيد - مستودع استراكيم  الزراعية   
بجانب  الدسوقي – مؤسسة العال

0555604293محمد ياسر

0503731018م. عدي عتمة

المنطقة 
الشرقية

0529477264م. سعيد الدرمكيمؤسسة الدرمكي للمواد الزراعية

0506697334م. خلود حجازين  شركة استراكيم الزراعية  - العين

11( سماد سلفات المغنيسيوم
االسم التجاري: سلفات المغنيسيوم المائية  	

)Magnisol(

الشركة الموردة: شركة استراكيم الزراعية  	
ذ.م.م 

	  Chengdu fertech :الشركة المنتجة
 chemicals

بلد المنشأ: الصين 	

حجم العبوة: 25 كغم 	

تبلــغ نســبة المغنيســيوم الذائــب فــي المــاء MgO( 16%( ونســبة الكبريــت 13% )S( ذائبيــة الســماد 100%  	
فــي المــاء بــدون أي رواســب. ونســبة النقــاوة %99 وخالــي مــن الشــوائب والكتــل وغيرهــا يســتخدم فــي 
الزراعــة بــدون تربــة كمــا يمكــن اســتخدامه كســماد ذائــب فــي التربــة لزيــادة نســبة المغنيســيوم والكبريــت 

وتعويــض نقــص هــذان العنصــران 

السعر للمزارع: 17.50 درهم 	
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12( السماد العضوي
االسم التجاري: سماد ابو ديك 	

الشركة الموردة: مصنع اإلمارات لألسمدة  	
البيولوجية

الشركة المنتجة: ِ مصنع اإلمارات لألسمدة  	
البيولوجية

بلد المنشأ: اإلمارات 	

وزن الكيس: 25كيلوغرام 	

للزراعــة  	 انــواع الخضــار وهــو مثالــي  الدجــاج( متكامــل لجميــع  ســماد عضــوي مختمــر )مــن مخلفــات 
ــات  ــز الكائن ــة ويحف ــة والبيولوجي ــة والكيماوي ــا الطبيعي ــة وخواصه ــث يحســن مــن قــوام الترب ــددة حي المتج
الحيــة الدقيقــة، يحــوي الســماد علــى كميــة ال تقــل عــن %75 مــن المــادة العضويــة بدرجــة ملوحــة معتدلــة 

ــة ــية والفرعي ــة الرئيس ــر الغذائي ــن العناص ــة م ــب المطلوب والنس

السعر للمزارع: 6.70 درهم 	

مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية

رقم الهاتفاالسم

037838700قسم المبيعات

0506734634أ. محمد حسين
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شركة النسيم التجارية

رقم الهاتفاالسمالمنفذالمنطقة

المنطقة 
الشمالية

جمعية رأس الخيمة التعاونية 
الزراعية

م. فهد عبد الفتاح 
0506379595الشوابكة

منطقة 
الوسطى

مستودع مدينة الذيد مقابل مكتب 
0504932854أحمد طهالوزارة بعد مؤسسة الورس

13( سماد مركب 20-20-20
	 Purti Gala  20-20-20 + TE  :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركة النسيم التجارية 	

الشركة المنتجة: شركة RNZ الدولية 	

بلد المنشأ:  اإلمارات العريية المتحدة 	

ســماد متــوازن فــي النيتروجيــن يســاعد النبــات  	
فــي تطــوره، توفــر تركيبتــه المثلــى غلــة قصــوى فــي أوقــات االنتــاج العالــي التــي يحتــاج فيهــا النبــات إلــى 
جرعــات متوازنــة مثلــى غنــي بالمغذيــات الدقيقــة ممــا يحســن الحالــة التغذويــة العامــة للنبــات باالضافــة إلــى 

ذلــك نظــرا لصيغتــه الخاصــة فانــه يفضــل تمــدد الثغــور وبالتالــي التصــاق وتغلغــل المنتــج مــن خــالل الورقــة

السعر للمزارع: 50.50 درهم 	
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15( حديد مخلبي %6
	 RNZ FE EDDHA :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركة النسيم التجارية 	

الشركة المنتجة: شركة RNZ الدولية  	

بلد المنشأ : اإلمارات العربية المتحدة 	

مســحوق متجانــس ناعــم قابــل للذوبــان فــي المــاء بالكامــل مصنــوع مــن مكونــات عاليــة الجــودة. انــه الحــل  	
األمثــل الــذي يغطــي مجموعــة واســعة مــن المحاصيــل وأنــواع التربــة ويمكــن اســتخدامه للتخصيــب والزراعــة 

المائيــة

السعر للمزارع: 18.50 درهم 	

14( سماد مركب 12-12-17
	 Purti Grana 12-12-17 :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركة النسيم التجارية 	

الشركة المنتجة: شركة RNZ الدولية  	

بلد المنشأ : اإلمارات العربية المتحدة 	

ســماد حبيبــي مثالــي مناســب لجميــع انــواع المحاصيــل طــول دورة حياتهــا حيــث يحتــوي علــى نوعيــة نقيــة  	
مــن المــواد الخــام مــع المغذيــات الدقيقــة المفيــدة الحتياجــات المحاصيــل. تحتــوي كل حبيبــة علــى العناصــر 
الغذائيــة المحــددة ومتاحــة بســهولة المتصــاص المحاصيــل وتكــون الحبيبــات متجانســة لســهولة االســتعمال

السعر للمزارع 28 درهم 	
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16( ألواح بولي كاربونيب
	 POLYCARBONATE SHEET :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركة النسيم التجارية 	

	 Brett Martin الشركة المنتجة: شركة

	 UK :بلد المنشأ

ــى 95 %، ضــد الكســر تمامــا بخــالف  	 ــواح الشــفافة حت ــه للضــوء الخارجــي بالنســبه لألل نســبه شــفافيه عالي
ــاة،  ــدى الحي ــا م ــدم تغيره ــه وع ــات الوان ــات درج ــة، ثب ــرات المناخي ــر بالتغي ــك، اليتأث ــواح االكريل ــاج وأل الزج
مغطــى بطبقــه عازلــه )UV ( لالشــعه فــوق البنفســجيه وأشــعه الشــمس، ضــد الكســر تمامــا حيــث انــه يتحمــل 
الضغــوط العاليــه والصدمــات القويــه، مقــاوم لالحتــراق وال يســاعد علــى االشــتعال طبقــا للمواصفــات 

ــه بالزجــاج ــوزن مقارن ــف ال ــة، خفي ــر الدولي والمعايي

السعر للمزارع: 368.50 درهم 	
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17( أنابيب ري تنقيط 40 سم
االسم التجاري: أنابيب تنقيط 	

الشركة الموردة:  ورود الربيع الزراعية 	

	  BETCO DIŞ TİCARET :الشركة المنتجة
LİMİTED ŞİRKET

بلد المنشأ : تركيا 	

السعر للمزارع: 74 درهم 	

شركة ورود الربيع الزراعية

رقم الهاتفاالسم

0509797522م. مصطفى محمد

0529797506راشد )أمين المستودع(
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18( قماش أجريل
الشركة الموردة:  ورود الربيع الزراعية  	

الثالثــه  	 الســهام  مصنــع  المنتجــة:  الشــركة 
ســتيك للبال

بلد المنشأ :السعودية 	

السعر للمزارع: 157 درهم 	

19( أنابيب ري بدون نقاطة
االسم التجاري: أنابيب ري بدون نقاطة 	

الشركة الموردة:  ورود الربيع الزراعية 	

	  BETCO DIŞ TİCARET :الشركة المنتجة
LİMİTED ŞİRKET

بلد المنشأ : تركيا 	

السعر للمزارع: 67 درهم 	
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20( مبيد عناكب
	  Bifenazate 24% SC :االسم التجاري

EMOLARIDE

الشركة الموردة:  شركة األنفال الزراعية 	

	  Qingdao Audis Bio-Tech :الشركة المنتجة
Co., Ltd

بلد المنشأ: الصين 	

ــل  	 ــا وطوي ــًرا مفاجًئ ــي تأثي ــب الحمــراء. يعط ــى العناك ــيطرة عل ــي الس ــتخدم ف ــازي يس ــد جه ــد مبي ايموالراي
ــل المذكــورة ــى المحاصي ــرات النشــطة للحشــرة عل ــع الفت األمــد مــن خــالل العمــل ضــد جمي

السعر للمزارع: 40 درهم 	

شركة األنفال للمواد الزراعية

البريد اإللكترونيرقم الهاتفاالسم

0529797506محمد راشد )أمين المخزن(

0529797522customerservice@albusath.com م. مصطفى محمد )منسق العقود(

0564469986ammar@alanfal.aeم. عمار محيسن )المدير العام(
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21( البالستيك الزراعي
	 Taldeen :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركة األنفال الزراعية 	

الشركة المنتجة: تلدين 	

بلد المنشأ: السعودية 	

بالســتيك زراعــي مصنــوع مــن مــادة البولــي اثليــن بســماكة 200 ميكــرون متعــدد الطبقــات قياســاته 9*40  	
متــر، مصنــع مــن مــواد اصليــة )virgin( غيــر معــاد التصنيــع

السعر للمزارع: 365 درهم 	



مستلزمـــات اإلنتـــاج الزراعــي 2021

21

22( سماد نترات الكالسيوم
	 SoluCN االسم التجاري: سولو سى إن

سماد نترات الكالسيوم ذائب فى الماء  	

الشركة الموردة: شركة سويدان التجارية  	
ذ.م.م

الشركة المنتجة: شركة شانشي نالن  	
للكيماويات المحدودة

بلد المنشأ: الصين 	

ســماد نتــرات الكالســيوم هــو المصــدر الوحيــد للكالســيوم القابــل للذوبــان فــي المــاء، يحتــوى علــى  	
ــوت  ــى البي ــتخدامه ف ــن اس ــذور واألوراق، يمك ــق الج ــن طري ــاص ع ــهل اإلمتص ــيوم، س ــن والكالس النيتروجي

المحميــة والحقــول المكشــوفة عــن طريــق التســميد بإســتخدام أنظمــة الــري المختلفــة

السعر للمزارع: 22.50 درهم 	

شركة سويدان التجارية ذ.م.م

رقم الهاتفاالسمالمنفذالمنطقة

0553644752م. دسوقيشركة العال الزراعيةالذيد

0504905032م. سعيدمؤسسة الدرمكي الزراعيةالفجيرة 

رأس 
0563471117م. محمد عبد العظيمالدقداقة - جمعية دعم المزارعينالخيمة

0504536694م. أشرف محمود احمدأبوهيل - شركة سويدان التجاريةدبي

0566805150م. محمود بدوى
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23( مبيد عناكب عضوي
االسم التجاري: كى-مايت )%0.5 ماترين+  	

زيت نباتى( 
K-MITE )0.5 Matrine + Plant Oil(    

الشركة الموردة: شركة سويدان التجارية  	
ذ.م.م

الشركة المنتجة: شركة بيجين ملتي جراس فورموليشن المحدودة 	

بلد المنشأ: الصين 	

ــى( معتمــد  	 ــة )حشــرى عناكب ــد آفــات زراعي ــى( مبي ــت نبات ــن+ زي ــت )%0.5 ماتري ــج: كى-ماي ــن المنت ــذة ع نب
لإلســتخدام فــى الزراعــة العضويــة ، عبــارة عــن مســتخلص نباتــى طبيعــى مــن عــدد مــن األعشــاب الصينيــة. 
ــرض  ــا تتع ــدة عندم ــق المع ــن طري ــة وع ــل بالمالمس ــادة. يعم ــر واإلب ــرعة التأثي ــة، وس ــة العالي ــاز بالفعالي يمت
الحشــرة أو تتغــذى علــى األنســجة النباتيــة. ليــس لــه متبقيــات وال يحــدث أى ســمية نباتيــة، آمــن علــى 

ــتدامة ــة المس ــة والتنمي ــة العضوي ــة للزراع ــر مالءم ــار األكث ــو الخي ــذا فه ــل، ل المحاصي

السعر للمزارع: 20 درهم 	

24( المصائد الالصقة )الصفراء-الزرقاء(
االسم التجاري: مصائد الصقة صفراء وزرقاء  	

)Impact yellow & blue sheet(

الشركة الموردة: شركة سويدان التجارية  	
ذ.م.م

	  Russell( الشركة المنتجة: روسيل آي بي ام
IPM( – المملكة المتحدة

بلد المنشأ : بريطانيا 	

حجم العبوة: ربطة/ 10 ورقات 	

مصائــد الصقــة ذات لــون اصفــر وازرق وتســتخدم فــي البيــوت المحميــة الصطيــاد الحشــرات وتحتــوي علــى  	
مــادة الصقــة مــن الطرفيــن. لهــا ثقبيــن مــن االعلــى علــى االقــل ومــزودة بخيــوط التعليــق

السعر للمزارع: 11 درهم 	
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25( شبك عازل للحشرات
االسم التجاري: أجروفلور )المادة 117( 	

AGROFLOR Article 117

الشركة الموردة:  شركة سويدان التجارية  	
ذ.م.م

الشركة المنتجة: شركة أجروفلور 	

بلد المنشأ: النمسا 	

شبك عازل للحشرات لحماية أشجار الفاكهة والخضروات من إنتاج شركة أجروفلور 	

ضمــان حمايــة مــن الحشــرات والقــوارض. تســتخدم شــبكات خاصــة ذات أحجــام شــبكية صغيــرة جــًدا )المــادة  	
117( ضــد الذبابــة البيضــاء بنجــاح كبيــر وتمنــع شــبكات الفصــل التلقيــح الخاطــئ. تســمح الشــبكات العازلــة 
ــار  ــول األمط ــاء هط ــري. أثن ــار أو ال ــول األمط ــاء هط ــات أثن ــى النبات ــق إل ــاه دون عوائ ــاذ المي ــرات بنف للحش
الغزيــرة ، تعمــل الشــباك كعــازل وتقلــل مــن مخاطــر الضــرر الناجــم عــن التعريــة. كمــا توفــر أيًضــا الحمايــة مــن 
ــاخ والميــاه فــي ظــل الشــبكات  ــاح وتقلــل مــن الحاجــة إلــى الــري. يســمح التنظيــم المتحكــم فيــه للمن الري
العازلــة للحشــرات للنباتــات بالنمــو فــي الظــروف المثلــى ونتيجــة لذلــك يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي الغلــة 

واإلنتــاج.

السعر للمزارع: 589.5 درهم 	
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26( وسائد تبريد
	 Cooling pad  :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركه الربوه الخضراء  	
الزراعية

	 YUYUNE SANHE :الشركة المنتجة

بلد المنشأ : الصين 	

عبــارة عــن خاليــا كرتــون مقــوى ذو جــودة عاليــة نخــب أول مخصــص لخاليــا التبريــد داخــل البيــوت المحميــة،  	
مصنوعــة مــن مــادة الســليلوز.

السعر للمزارع: 37.50 درهم 	

شركة الربوة الخضراء الزراعية

رقم الهاتفاالسم

0529797522م. مصطفى محمد

0529797506راشد )أمين المستودع(

التغليفاللونالسماكهالطولالعرضاالسم التجاري

11 /كرتونبني10 سم2م60سمسيلدك
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شركة البساط األخضر للخدمات الزراعية

البريد اإللكترونيرقم الهاتفاالسم

0529797506محمد راشد )أمين المخزن(

0529797522customerservice@albusath.com م. مصطفى محمد )منسق العقود(

0506233602م. محمد خضر حسين )المدير العام(

27( مضخة مياه
	 Ventura :االسم التجاري

الشركة الموردة: شركة البساط األخضر  	
للخدمات الزراعية

الشركة المنتجة: Ventura – الهند 	

بلد المنشأ :  الهند 	

ــاء  	 ــع ضوض ــى %15 م ــل إل ــة يص ــر للطاق ــع توفي ــع م ــي واس ــد كهرب ــاق جه ــي نط ــل ف ــاه تعم ــة مي مضخ
منخفضــة وتكاليــف صيانــة منخفضــة وقابلــة لإلصــالح بســهولة

السعر للمزارع: 292.50 درهم 	
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