
أنــظــمــة الـتــسـمــٌـد والـحــقـن من خــالل أنــظــمــة الــري

.وأٌـة أدوٌــة قـد ٌـحـتاجـهـا الـنـبات أو الـتربـة, و مـحـســنـات الـتربـة, والمـبـٌدات, ٌـمكن من خالل أنـظـمـة الـري إضــافـة الـعـدٌـد من األسـمدة

.تـسـمى هذه الـعمـلـٌـة بـحـقن المـواد الكـٌـماوٌـة أو األسـمـدة من خالل أنـظـمـة الـري بـالـكٌـموري أو الـتسـمـٌـدري

.المـستـخـدمة األخرى الـوسـائـل مع بالـمـقـارنـة وممـمٌـزات فـوائـد عـدة بالري الـتسـسـمـٌد لـعمـلـٌـة أن

تـجـنــب ضـغـط أو هــرس الـتـربـة وذلك لـعـدم إسـتـخـدام مـعدات داخـل المـزرعـة •

ولـعـدم إسـتـخـدام المـعـدات ال ٌـحـدث أي ضـرر لـجذور أو أوراق الـنـبـات •

قـلـة وصـغـر حـجـم المـعـدات المـسـتـخدـمة •

صـغـر حـجـم الـطـاقـة المـسـتـخدـمة •

قـلـة الـعـمـالـة المـسـتـخدـمة •

أمـكـانـٌـة الـتـحـكـم بـدقـة بعمـلـٌات الـتـسـمـٌـد وأضـافـة الـكـٌـمـاوٌات  •

وشـامـل حـول جـذور الـنـبـات" تـتـوزع المـواد المـضـافـة بـشـكـل مـتسـاو  •

األنـواع المـسـتخـدمـة

الـحـاقـن الـفـنـتـوري

:المـمـٌـزات 
الحـاقـن عـبـارة عن قـطـعـة واحـدة بـحٌـث ال تـوجـد أٌـة قـطـع متـحـركـة •

• " أو مـغـلـقـا" أو مـفـتـوحـا " أو كبٌرا" ٌـعـمل الحـاقـن على سـحب المواد الـسـائـلـة وشـفــطـها من أي وعـاء كان صـغٌرا

ٌـمـكن تـركـٌـب الحـاقـن على الـخط الرئـٌسـً مباشـرة أو بـطـرٌـقـة الـتمــرٌـر الجـانـبـً  •

أطـراف الحـاقـن مـسـننـة لـتـسـهـٌل تـركـٌـبـها •

:الـتـطـبـٌـقـات 
ٌـجـب أنـتـقاء الحـاقـن بـعــنـاٌـة وحـسـب المـعطـٌـات المـتـوفـرة عن نـظـام الـري والـحـاقـن •

أمـكـانـٌـة إسـتـخـدام حـاقـن صـغـٌر إلضـافـة األسـمدة والـكـٌـمـاوٌـات لنـظـام ري كبـٌـر بأسـتـخـدام طـرٌـقـة الـتـمـرٌـر الجـانـبـً •

بوصـة س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر
VI0134H 3/4" 741 88 826 97 944 99 1029 99
VI0110H 1" 1758 156 2112 224 2578 265 3043 357
VI0132H 1 1/2" 3540 544 4140 619 4980 787 5880 786

2"

س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر س/  لٌتر
VI0134H 3/4" 1124 96 1340 97 1512 99
VI0110H 1" 3290 356 3691 352 3933 351
VI0132H 1 1/2" 6480 785 6720 799 7740 781

2"
* فـرق الـضـغـط المـطـلوب% 50,  بار4 - 1.5مـدى الـتدفـق لـلضـغـط  من 

الـرمــز

الحقن معدل

الحقن معدل

بار 1 ضـغـط على

الخارج التدفق الحقن معدل

 مدخل

والمخرج

بار 0.8 ضـغـط على

الخارج التدفق

بار 1.5 ضـغـط على

الخارج التدفق الحقن معدل

بار 2 ضـغـط على

الخارج التدفق الحقن معدل

بار 3.5 ضـغـط على

الخارج التدفق الحقن معدل

بار 2.5 ضـغـط على

الخارج التدفق الحقن معدل

بار 3 ضـغـط على

الخارج التدفق

والمـمـٌـزات المـواصـفـات



الــدوزاتــرون

.أنـهـا الـتـكـنـولـوجــٌـا الـتً تـمـنـحـك الـقـدرة والـحل إلضــافـة األسـمدة والـكـٌـماوٌـات بـدقـة من خـالل أنـظـمـة الـري المـخـتـلفـة 

.أن عـمـلـٌـة خـلـط المـواد السـائـلـة من األسـمـدة والـكٌـمـاوٌـات بـمـٌـاه الـري تـتـم بـدقـة داخـل الحـاقن ومن ثـم ٌـتـم خـلـطـه مرة أخـرى بـمـٌاه الـري 

:المـمـٌـزات 
مـما ٌـدل بأن الحـاقـن لـٌـس بـحـاجـة لـلـطـاقـة حـٌـث ٌـمـكن, ٌـعـمل الحـاقـن بالـقوة الـهـٌـدرولـكـٌة والـتً تـعـتـمـد على طـاقـة وضـغـط المـٌـاه  •

.إسـتخـدامـة فً اي مـكان ال تـتوفـر فـٌه كـهربـاء 

الحـاقـن ومع صـغـر حـجـمـة اال أنـه ٌـلـبـً جـمـٌـع إحـتـٌاجات إضـافـة المـواد الـكـٌمـاوٌـة واألسـمدة  •

والـذي ٌـعـطـً دقـة متـنـاهـٌة (جزء من الملٌون )تـتمـٌـز الـدوزاتـرون عن الحـواقـن األخـرى بـعـملـها بـخـلـط المـواد بـشكل تـنـاسـبً   •

أمـكـانـٌـة تـعدٌـل مـعدالت الحـقـن بـسـهولـة  •

سـهـلـة الـتركـٌـب والـصـٌـانـة •

أمـكـانـٌـة تـركـٌـبــها بـشـكل ثـابـت أو مـتـنـقـل •

:الـتـطـبـٌـقـات 
إلضـافـة مـواد مـعالـجـة أنٍـسـداد أنـظـمـة الـري وغـسل وتـنـظـٌـف األنـظـمـة • لـتسـمـٌـد مـٌـاه الـري •

إلسـتـخـدام مـواد تـأخـٌر الحـصـاد ومـواد إطـالـة عـمـر أزهـار الـقـطـف • إلضافـة األحـمـاض لمـعـادلـة حـامـضـٌـة مـٌـاه الـري •

إلضافـة مـواد مـعـقـمـات الـتـربـة •

بوصـة % س / 3م س/  لٌتر بـار

D 25 RE 2 0.2 - 2 0.01 - 2.5 0.02 - 50 0.3 - 6

D 25 RE 4 0.5 - 4 0.01 - 2.5 0.05 - 100 0.3 - 6

D 25 RE 5 1 - 5 0.01 - 2.5 0.1 - 125 0.3 - 6

D 25 RE 10 3 - 10 0.01 - 2.0 0.3 - 200 0.3 - 4

●  VF جـلـد األحـكـام الـقـيأسـيـة هي ●  IE ( حقن خـارجي للمواد شديدة الـضرر أو البولـيمرز  ) 

●  PVDF و المواد شديدة القلوية أستخدم جسم الحاقن من%  15لـحقن المواد الحامضية أكثر من    

بوصـة % س / 3م س/  لٌتر بـار
D 3 RE 2 0.2 - 2 0.01 - 3 0.02 - 60 0.3 - 6
D 3 RE 5 0.5 - 5 0.01 - 3 0.05 - 150 0.3 - 6

D 3 RE 10 1 - 10 0.01 - 3 0.1 - 300 0.5 - 6

D 3 RE 25 5 - 25 0.01 - 2 0.5 - 500 0.5 - 4

بوصـة % س / 3م س/  لٌتر بـار

D 45 RE 3 0.5 - 3 0.1 - 4.5 0.5 - 135 0.5 - 5

D 45 RE 8 3 - 8 0.1 - 4.5 3 - 360 0.5 - 5

الحـامـض  / Kجـلـد األحـكـام 

> 15%

 مـعـدل

الـتـسـمـٌد

 الـضـغـط

الـتـشـغـٌـلـً

3/4

قـطع التوصٌل والمرور الجانبٌة

إضـافـٌـة أخـتـٌـارات

%15 <الحـامـض  / Kجـلـد األحـكـام 

PVDFالجـسـم 

(IE)حـقـن خـارجـً 

الـرمــز

 مدخل

والمخرج
الحقن مـدى

 الـتدفق مـدى

بالحـاقن  المـار

الـرمــز

 مدخل

والمخرج
الحقن مـدى

 الـتدفق مـدى

بالحـاقن  المـار

 مـعـدل

الـتـسـمـٌد

 الـضـغـط

الـتـشـغـٌـلـً إضـافـٌـة أخـتـٌـارات

3/4

%15 <الحـامـض  / Kجـلـد األحـكـام 

PVDFالجـسـم 

(IE)حـقـن خـارجـً 

قـطع التوصٌل والمرور الجانبٌة

الـرمــز

 مدخل

والمخرج
الحقن مـدى

 الـتدفق مـدى

بالحـاقن  المـار

 مـعـدل

الـتـسـمـٌد

 الـضـغـط

الـتـشـغـٌـلـً إضـافـٌـة أخـتـٌـارات

1 1/4"
, حـقـن خـارجـً, PVDFالجـسـم 

قـطع التوصٌل والمرور الجانبٌة



بوصـة % س / 3م س/  لٌتر بـار

D 8 R 0.2 - 2 0.5 - 8 1 - 160 0.15 - 8

D 8 R 150 1 - 5 0.5 - 8 5 - 400 0.15 - 8

بوصـة % س / 3م س/  لٌتر بـار

D 20 S 2" 0.2 - 2 1 - 20 2 - 400 0.12 - 10

الـسـّمـادات الـتـقـلـٌدٌـة

بوصـة لـٌـتر بـوصـة

UFERTV090 90

UFERTV150 150

UFERTV250 250

UFERTH090 90

UFERTH150 150

UFERTH250 250

الـطـلـب عــنـد : *

الحـامـض  / Kجـلـد األحـكـام 

> 15%

" + 3/4تـنـفـٌس هواء 

 ملم بطول 25أنبوب شـفاف 

 ملم 25بـداٌة خـط +  متر 4

صـمام  + 4عدد " 3/4* 

عدد واحد" 1تـنظـٌف 

الـرمــز

 مدخل

والمخرج
الحقن مـدى

 الـتدفق مـدى

بالحـاقن  المـار

 مـعـدل

الـتـسـمـٌد

الـرمــز

 مدخل

والمخرج
الـسـعـة

 مـخرج قـٌـاس

الـتـنظـٌـف

 الـضـغـط

الـرمــزالـتـشـغـٌـلـً

 مدخل

والمخرج
الحقن مـدى

 الـتدفق مـدى

بالحـاقن  المـار

 مـعـدل

الـتـسـمـٌد

3/4"

األتـجـاه  الـتوصـٌـالت طـقـم

* والمـلـحـقـات

1"

عـامـودٌـة

أفـقـٌـة

إضـافـٌـة أخـتـٌـارات

%15 <الحـامـض  / Kجـلـد األحـكـام 

 الـضـغـط

الـتـشـغـٌـلـً إضـافـٌـة أخـتـٌـارات

1 1/2"

Universa



أنــظــمــة الـتــسـمــٌـد والـحــقـن من خــالل أنــظــمــة الــري

.وأٌـة أدوٌــة قـد ٌـحـتاجـهـا الـنـبات أو الـتربـة, و مـحـســنـات الـتربـة, والمـبـٌدات, ٌـمكن من خالل أنـظـمـة الـري إضــافـة الـعـدٌـد من األسـمدة

.تـسـمى هذه الـعمـلـٌـة بـحـقن المـواد الكـٌـماوٌـة أو األسـمـدة من خالل أنـظـمـة الـري بـالـكٌـموري أو الـتسـمـٌـدري

.المـستـخـدمة األخرى الـوسـائـل مع بالـمـقـارنـة وممـمٌـزات فـوائـد عـدة بالري الـتسـسـمـٌد لـعمـلـٌـة أن

تـجـنــب ضـغـط أو هــرس الـتـربـة وذلك لـعـدم إسـتـخـدام مـعدات داخـل المـزرعـة •

ولـعـدم إسـتـخـدام المـعـدات ال ٌـحـدث أي ضـرر لـجذور أو أوراق الـنـبـات •

قـلـة وصـغـر حـجـم المـعـدات المـسـتـخدـمة •

صـغـر حـجـم الـطـاقـة المـسـتـخدـمة •

قـلـة الـعـمـالـة المـسـتـخدـمة •

أمـكـانـٌـة الـتـحـكـم بـدقـة بعمـلـٌات الـتـسـمـٌـد وأضـافـة الـكـٌـمـاوٌات  •

وشـامـل حـول جـذور الـنـبـات" تـتـوزع المـواد المـضـافـة بـشـكـل مـتسـاو  •

األنـواع المـسـتخـدمـة

الـحـاقـن الـفـنـتـوري

:المـمـٌـزات 
الحـاقـن عـبـارة عن قـطـعـة واحـدة بـحٌـث ال تـوجـد أٌـة قـطـع متـحـركـة •

• " أو مـغـلـقـا" أو مـفـتـوحـا " أو كبٌرا" ٌـعـمل الحـاقـن على سـحب المواد الـسـائـلـة وشـفــطـها من أي وعـاء كان صـغٌرا

ٌـمـكن تـركـٌـب الحـاقـن على الـخط الرئـٌسـً مباشـرة أو بـطـرٌـقـة الـتمــرٌـر الجـانـبـً  •

أطـراف الحـاقـن مـسـننـة لـتـسـهـٌل تـركـٌـبـها •

:الـتـطـبـٌـقـات 
ٌـجـب أنـتـقاء الحـاقـن بـعــنـاٌـة وحـسـب المـعطـٌـات المـتـوفـرة عن نـظـام الـري والـحـاقـن •

أمـكـانـٌـة إسـتـخـدام حـاقـن صـغـٌر إلضـافـة األسـمدة والـكـٌـمـاوٌـات لنـظـام ري كبـٌـر بأسـتـخـدام طـرٌـقـة الـتـمـرٌـر الجـانـبـً •



الــدوزاتــرون

.أنـهـا الـتـكـنـولـوجــٌـا الـتً تـمـنـحـك الـقـدرة والـحل إلضــافـة األسـمدة والـكـٌـماوٌـات بـدقـة من خـالل أنـظـمـة الـري المـخـتـلفـة 

.أن عـمـلـٌـة خـلـط المـواد السـائـلـة من األسـمـدة والـكٌـمـاوٌـات بـمـٌـاه الـري تـتـم بـدقـة داخـل الحـاقن ومن ثـم ٌـتـم خـلـطـه مرة أخـرى بـمـٌاه الـري 

:المـمـٌـزات 
مـما ٌـدل بأن الحـاقـن لـٌـس بـحـاجـة لـلـطـاقـة حـٌـث ٌـمـكن, ٌـعـمل الحـاقـن بالـقوة الـهـٌـدرولـكـٌة والـتً تـعـتـمـد على طـاقـة وضـغـط المـٌـاه  •

.إسـتخـدامـة فً اي مـكان ال تـتوفـر فـٌه كـهربـاء 

الحـاقـن ومع صـغـر حـجـمـة اال أنـه ٌـلـبـً جـمـٌـع إحـتـٌاجات إضـافـة المـواد الـكـٌمـاوٌـة واألسـمدة  •

والـذي ٌـعـطـً دقـة متـنـاهـٌة (جزء من الملٌون )تـتمـٌـز الـدوزاتـرون عن الحـواقـن األخـرى بـعـملـها بـخـلـط المـواد بـشكل تـنـاسـبً   •

أمـكـانـٌـة تـعدٌـل مـعدالت الحـقـن بـسـهولـة  •

سـهـلـة الـتركـٌـب والـصـٌـانـة •

أمـكـانـٌـة تـركـٌـبــها بـشـكل ثـابـت أو مـتـنـقـل •

:الـتـطـبـٌـقـات 
لـتسـمـٌـد مـٌـاه الـري •

إلضافـة األحـمـاض لمـعـادلـة حـامـضـٌـة مـٌـاه الـري •

إلضافـة مـواد مـعـقـمـات الـتـربـة •


