
 ..أيها السادة المحترمون
 ..بعد التحية

 
هي منتج علمي وصناعي  "ترويج التكنولجيات االقتصادية "الوحدة العلمية اإلنتاجيةالشرآة ذات المسؤولية المحدودة إن شرآتنا 

ر الضارة وآذلك التعديالت لألسمدة العضوية والمعدنية غيوآذلك مختلف "* ليغنوغومات"للمستحضرات الغومينية تحت عالمة تجارية 
نبيع منتجاتنا في السوق ووقد أصبحنا أآثر من عشر سنوات ننتج ) ru.spb.humate.www://http(اإلضافات الغومينية لألعالف 

روسيا وتشيكيا وألمانيا والواليات المتحدة ولشرآاتنا العديد من الممثليات في الروسية وبلدان رابطة الدول المستقلة واالتحاد األوربي، 
 .األمريكية وآندا وأوآراينا ومولدافيا وليتوانيا وقزخستان

 .في الزراعة وتربية الحيوانتستخدم منتجاتنا بصورة واسعة 
 .على األساس التجاري" ليغنوغومات"إن شرآتنا تبحث عن شرآاء لتقديم 

 . وتخصيب األراضي الزراعيةوإحياءمنتجاتنا تنفع في الزراعة الصناعية 
 من النوع أ، ب) الصوديوم(ليغنوغومات البوتاسيوم  .1

 :المواصفات العامة
من الترآز % 20، والنوع ب مكون بنسبة )وقابل للذوبان في الماء آامًال(من مسحوق جاف % 90المستحضر من النوع أ مكون بنسبة 

 .المائي
على األقل، وتبلغ النسبة العامة للكبريت في المادة الجافة % 90-80فولفوية في المادة الجافة تبلغ نسبة األمالح والحموض الغومينية وال

3.% 
 مجاالت االستخدام

تستخدم في آافة أنواع . وآذلك في أنظمة الري بالقطراتقة إدخالها إلى التربة وإطعام النباتات عبر أوراقها يتستخدم في الزراعة بطر
 .الزراعة
 التعبئة
 . آغ في علب آرتون تسع الثني عشر آيس1 آغ وأآياس 20في األآياس من البروبيلين المرآب بسعة : النوع أ
 . لتر1000سعة  لتر، آما ويجوز التعبئة في 20 إلى 5سعتها من في تنكات من النايلون : النوع ب

 من النوع أ م، ب م) صوديوم(ليغنوغومات بوتاسيوم  .2
 :المواصفات العامة
من % 20، والنوع ب م مكون بنسبة )وقابل للذوبان في الماء آامًال(من مسحوق جاف % 90م مكون بنسبة   النوع أالمستحضر من
 .محلول الماء

على األقل، وتبلغ النسبة العامة للكبريت في المادة الجافة % 90-80تبلغ نسبة األمالح والحموض الغومينية والفولفوية في المادة الجافة 
 .المنغنيز والمولبدين والكوبالت والبورونويحتوي على عناصر مجهرية للحديد العضوي وآذلك الزنك والنحاس %. 3

 مجاالت االستخدام
تستخدم في آافة أنواع . قة إدخالها إلى التربة وإطعام النباتات عبر أوراقها وآذلك في أنظمة الري بالقطراتيالزراعة بطرتستخدم في 

 .الزراعة، والسيما للذرة والبطاطا والشمندر السكري واألشجار المثمرة
 التعبئة
 .ب آرتون تسع الثني عشر آيس آغ في عل1 آغ وأآياس 20في األآياس من البروبيلين المرآب بسعة : النوع أ
 . لتر1000 لتر، آما ويجوز التعبئة في سعة 20 إلى 5في تنكات من النايلون سعتها من : النوع ب

 
 لتربية الزهورالمنتجات للمزارعين الهواة وآذلك 

 "المزارع الناجح"ليغنوغومات من النوع د، د م تحت عالمة تجارية  .1
 :المواصفات العامة
 من محلول الماء% 6اوي على نسبة المستحضر الح

على األقل، وتبلغ النسبة العامة للكبريت في المادة الجافة % 90-80تبلغ نسبة األمالح والحموض الغومينية والفولفوية في المادة الجافة 
 .نيحتوي على عناصر مجهرية للحديد العضوي وآذلك الزنك والنحاس المنغنيز والمولبدين والكوبالت والبورو%. 3

 :مجاالت االستخدام
 .وتوجد ثمانية طرق التكييف لمختلف أنواع الزراعة. مفيد للمزارعين الهواة وفي تربية الزهور وتخضير المناطق

 :التعبئة
 . لتر25ز0 و0.5تعبأ في زجاجات النايلون سعتها 

في روسيا االتحادية، ) 0045شهادة رقم ال( 1-0-0-0-015-204-06-0045إن ليغنوغومات بكافة أنواعه يتمتع بتسجيل حكومي رقم  *
 .1544، وفي تشيكيا الرقم 01012الرقم " ب"وفي أوآراينا الزمرة 

 .لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الشرآة ومنتجاتها راجعوا صفحتنا على اإلنترنيت باللغة اإلنكليزية
 .تجوز المراسلة باللغة اإلنكليزية

 
 مع تحيات

 "ترويج التكنولجيات االقتصادية "الوحدة العلمية اإلنتاجية المحدودة الشرآة ذات المسؤولية

http://www.humate.spb.ru/

