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تسبب النقص الحاد في المواد
 الخام إلى 

 زیادة تكالیف المواد الخام
 أسعار األسمدة| النموذج البرازیلي

<TSP-P205 19%   SSP> كلورید البوتاسیم  
  MAP-P205>45%أحادي فوسفات األمونیوم سوبر فوسفات ثالثي

وبر فوسفات بسیط <KLC

 رتفعت أسعار المواد الخام المستخدمة في مكونات
 األسمدة بشكل ملحوظ في البرازیل. تمركز أعلى معدل

 الرتفاع األسعار في شھر أكتوبر، مسجالً ذروة
االرتفاع

 كما واجھ العدید من المزارعین مشكلة بسبب عدم
 توافر األسمدة للبدء في الزراعة أو الحفاظ على

مزارعھم

 ارتفعت أسعار األسمدة في عام 2021 بمعدل %75 في
المتوسط مقارنة بالعام السابق

ملحوظة: معدل سعر الدوالر وفقًا لقیمتھ في میناء باراناغوا بالبرازیل

 وفقًا للخطة النموذجیة التالیة لتسمید بعض
 المحاصیل في البرازیل، یمكن مالحظة ارتفاع
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 سواء كان یعود قرار اإلدارة بخفض معدل استخدام
 األسمدة إلى زیادة األسعار أو عدم استخدام األسمدة
 بسبب مشاكل في التورید، فإن ھذا سیؤدي إلى عدم

 توافر العناصر الغذائیة الكافیة لزیادة العائد من العدید
 من ھكتارات المحاصیل ومحاصیل الفواكھ

   .والخضروات حول العالم

 المحفزات الحیویة ھي حل قابل للتطبیق لوقف الخسائر في
المحاصیل الزراعیة

تعریف المحفزات الحیویة النباتیة
 یجب أن یكون المحفز الحیوي للنبات منتج تسمیدي تابًعا لالتحاد

األوروبي ووظیفتھ
 ھو تحفیز عملیات تغذیة النبات بشكل مستقل عن المحتوى الغذائي

للمنتج بھدف تحسین واحد أو أكثر
من الخصائص التالیة للنبات أو تعزیز منطقة الریزوسفیر في التربة

فاعلیة استخدام
العناصر الغذائیة 

مواجھة اإلجھاد
 الحیوي 

توافر العناصر الغذائیة في السمات النوعیة
التربة أو منطقة الریزوسفیر 

ارتفاع أسعار
(النیتروجین و الفوسفات و البوتاسیوم)



NPK وزیادة 
 تقدم ڤاالجرو حلول

 لدعم المزارعین
 للتقلیل من تأثیر

 نقص
 األسعار من

خالل

 المحفزات الحیویة النباتیة ذات التأثیر المباشر على امتصاص المواد الغذائیة
.یعتبر آكتیواف ویلدون محفزات حیویة یعمالن بشكل مباشر على امتصاص المواد الغذائیة

.والتجارب الحقلیة إلثبات ھذا omic لدینا العدید من األدلة من تقنیات
 آكتیواڤ ھو محفز حیوي للجذور ویقوم بتحفیز المضخات البروتونیة المتصاص المزید من العناصر الغذائیة

 .من التربة
 یلدون ھو محفز حیوي ورقي مخصص للمحاصیل الحقلیة یحسن من امتصاص ونقل النیتروجین والعناصر

الصغرى والزنك والحدید وفي نفس الوقت یزید من فاعلیة الفوسفات

 المحفزات الحیویة النباتیة ذات التأثیر الغیر المباشر على امتصاص المواد الغذائیة
االستخدام على الجذور

 رادیفارم ھو محفز للتجذیر ومنتج مھم استخدامھ في المراحل األولى من نمو النبات لضمان امتصاص جذور النبات للعناصر
  .الغذائیة بشكل جید

.یعمل فیفا على منطقة الریزوسفیر في التربة عن طریق تحسین توافر العناصر الغذائیة بالقرب من الجذور
 تالیت ھو محفزنا الحیوي الجدید الخاص باإلنتاجیة المائیة للمحاصیل. باإلضافة إلى تحسین استخدام النبات للمیاه، لقد ثبت

 أن للمنتج تأثیر على امتصاص الماء. كما إنھ مرتبط أیًضا بشكل غیر مباشر بامتصاص العناصر الغذائیة الموجودة في
.محلول التربة

 تسمید ورقي
یتمیز كالً من أم سي اكسترا وأم سي كریم بالتأثیر اإلیجابي على األیض والذي یرتبط ارتباطًا وثیقًا باستخدام

.العناصر الغذائیة في النبات
.میجافول مضاد للتوتر ومنشط للنمو، ویمكن أن یساعد النبات للتغلب على الفترات الحرجة بسبب سوء التغذیة

.من أجل تحسین االمتصاص في النبات ،NPK نقترح أیًضا استخدام میجافول مع التسمید الورقي بـ

!

 تحسین امتصاص المواد الغذائیة

یلدون آكتیواڤ  رادیفارم میجافول

یزید من امتصاص
العناصر الغذائیة 

،أعلى إنتاجیة محاصیل
أعلى عائد للمزارعین 

مضاد لإلجھاد ومحفز للنمو منشط للجذور
ویقلل من إجھاد الشتل 

 االستخدام على الجذور

 االستخدام على الجذور

 االستخدام على الجذور

 االستخدام على الجذور

 تسمید ورقي تسمید ورقي
 تسمید ورقي

 تسمید ورقي

 نمو وتحسین تسمید ورقي
 امتصاص العناصر الغذائیة

 نقل السكریات
 زنك|حدید

.یحفز النمو الخضري
 عند استخدامھ تحت اإلجھاد البیئي،

 یحفز النبات لمقاومة اإلجھاد
 سریًعا، كما یعمل كناقل للمنتجات

عند الرش الورقي

 یضمن اتصال النبات أثناء الشتل او
 .اعادة الزراعة بالتربة

 یسرع من عملیة تأقلم النبات بعد
الشتل او النقل

 مضاد لإلجھاد وناقل
مخصص للشتل

فیفا
یحسن من تأثیر منطقة الریزوسفیر في

التربة ویوازن 
بین االنتاج والنمو الخضري 

مخصص لمنطقة الریزوسفیر

تالیت
یزید من إنتاجیة
 میاه المحصول 

یزید المكاسب االقتصادیة
والفیزیائیة الحیویة لكل 

وحدة ماء مستخدمة في إنتاج المحاصیل 

  تحسین استخدام المیاه

 أم سي اكسترا
 أم سي كریم

یوازن بین المجموع
الخضري والثمري ویزید اإلنتاج 

 تضمن المواد الحیویة
 الفعالة النشطة زیادة االنتاج

 وفي نفس الوقت تحافظ
على إنتاج متوازن ومثالي

نمو متوازن   نشاط البناء الضوئي

 یساعد النبات على االستفادة
 من طاقة الضوء بشكل أكبر

 ویزید من نشاط البناء
الضوئي

 تم تركیبھ وتصنیعھ لیحفز النبات
 علي زیادة األیض وتنشیط العملیات

 الفسیولوجیة الرئیسیة الخاصة بالبناء
الضوئي

 توفیر جرعات
 NPK أقل من

 بكفاءة من خالل
 الرش الورقي

 بالنتا فول
لماذا ومتى تستخدم التسمید الورقي

.خالل ظروف التربة الغیر جیدة
.استراتیجیة تكمیلیة لعملیات معالجة التربة

 یمكن أن تساعد رشاشات المغذیات الورقیة في
 تقلیل تدفق العناصر الغذائیة والرشح من التربة

.وبالتالي تقلیل تلوث المیاه الجوفیة
 یساعد على حمایة ربحیة اإلنتاج من خالل توفیر

.المحصول بمعدل منخفض
یقضي على المشاكل مثل تثبیت العناصر الغذائیة

   العناصر الغذائیة مباشرة على األوراق
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كن جزء من مجتمع ڤاالجرو
الرقمي 

e-Hub استكشف التطبیق الجدید
انضم إلینا من ھنا

اربح التحدي العالمي معنا

Registered office:
Via Cagliari 1 - Industrial area

66041 Atessa (CH)
www.valagro.com 


