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فوائد استخدام السماد العضوي (كأل):

Kala compost benefits:

يطوّ ر بيئة مالئمة جدًا لنمو جذور النبات ،وذلك عن طريق زيادة

• Develop a better plant root environment by increasing

�

نفاذية التربة الطينية وزيادة تماسك التربة الرملية.

�

clay soil porosity and sand soil consistency.

• Increase water holding capacity and thus provide wet

يزيد من قدرة التربة على االحتفاظ بالمياه لفترة طويلة ،مما يوفر
بيئةً رطبةً للنبات وبالتالي تقليل عدد مرات الري.

�

media for plants, consequently reducing no. of irrigation.

• Supply a variety of macro and micro nutrients which

يمد النبات بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى ،مما يقلل من

reduce the usage of chemical fertilizer.

الحاجة في إضافة األسمدة الكيماوية.

�

• Provide beneficial micro-organisms to the soil to stabilize

يزود التربة بالكائنات الحية الدقيقة النافعة ،مثل البكتيريا،

Nitrogen and neutralize PH.

لتثبيت النيتروجين في التربة ومعادلة معامل الحموضة.

�

consequently,

يزيد من مقاومة النباتات لألمراض وخاصة أمراض التربة مما يقلل

agrochemical usage will be reduced.

من الحاجة إلى استخدام المبيدات الزراعية.

�

diseases,

plants-resistance

• Increase

• Improve cation exchange capacity (CEC) in soil, which

يحسن نسبة التبادل األيوني في التربة مما يزيد من قدرة األيونات

will lead in improving their ability in holding nutrients to

لالحتفاظ بالعناصر الغذائية لتزويدها للنباتات.

plants.
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:المميزات

Advantages:

خالٍ من بذور الحشـائش أو األجزاء النباتية

• Weed free

القابلة للنمو

• High quantity of organic matter

يحتوي على نسبة عالية من المادة العضوية

• Free of pathogens

خالٍ من األمراض

• Almost no odor

قليل الرائحة

• Thermally treated

معالج حراريًا

• Slow release fertilizer

بطئ التحلل

• Reserves water for longer periods

يحتفظ بالماء لفترة طويلة

• pH : 6.5 – 7.5

7.5 – 6.5 :)pH( معامل الحموضة

• Humidity under 25%

%25 نسبة الرطوبة ال تزيد عن

Easy Availability

�
�
�
�
�
�
�
�
�

متوفر بسهولة ويسر

Compost is widely available
in the Sultanate of Oman through
agricultural nurseries and companies.

يتوفَر على نطاق واسع في سلطنة عُ مان
.من خالل المشاتل والشركات الزراعية
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Packages

التعبئة

Compost is available in 10L (with handle), 20L and
50L bags. The environment-friendly bags are made of
Oxo-biodegradable plastic.

، لتر10 يتوفر في أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل من حجم
. لتر50 لتر و20

:تعليمات االستخدام

General Usage Instructions

:التخزين

Storage:

.يُخزّن في بيئة جافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة

Compost is to be stored in a dry environment, away
from direct sunlight.

Use:

Shrubs & Flowers:
Trees:
Palm Trees:
Garden preparation:

:االستخدام
 م/  لتر6 - 4

		الشجيرات والزهور

10-20 liters/ tree

 شجرة/  لتر٢٠ – ١٠

		أشجار الفاكهة

20-40 liters/ tree

 شجرة/  لتر٤٠ – ٢٠

		أشجار النخيل

Use up to 30% of soil mix

 مزيج التربة%30 استخدام ما يصل إلى

تجهيز الحدائق والمسطحات

٣

4-6 liters/m3

Being a fertilizer and soil conditioner, it is recommended
you wear gloves and wash your hands after every use.
Compost also urges users to act responsibly while
discarding its plastic packaging.

 ينصح باستعمال القفازات وغسل،سماد مخصب للتربة

نظرا ألن

 كما ونشجع على التحلي بالمسؤولية عند،اليدين بعد االستخدام
.التخلص من األكياس البالستيكية
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من أحدث مرافق اإلنتاج

State-of-the-art production facility
Compost, a natural and organic fertilizer, is the ideal
supplement for enhancing your plant’s growth.

.سماد عضوي طبيعي ويعتبر إضافة مثالية لتعزيز نمو النبات

Compost is produced in the state-of-the-art Haya Water
factory, situated in Al Amerat, Muscat Governorate, with an
installed capacity of 800,000 bags of compost per annum.

 والذي ُشيّد على أحدث المواصفات والتقنيات العالمية وبطاقة،مسقط

With a modern laboratory on site, the product undergoes
stringent quality checks at every stage of production,
supervised by a team of experts.

إختبار المُ نتج قبل طرحه في السوق وذلك بإشراف خبراء متخصصين

يُنتج في مصنع حيا للمياه الكائن في والية العامرات بمحافظة
. كيس سنويًا٨٠٠٫٠٠٠ إنتاجية تصل إلى
جهز بأفضل التقنيات التي تعمل على
َ ويضم المصنع مختبرًا حديثًا
.في هذا المجال
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معايير الجودة والصحة والسالمة
والبيئة

Quality, Health, Safety &
Environment (QHSE) Standards
Compost is produced under very strict procedures,
and is safe for growing crops, fodder and trees. The product
is community and environment-friendly, where the process
of manufacturing depends on recycling of green waste
rather than burning or burying in landfills.

 لذلك فالسماد مناسب،يتم إنتاجه بمواصفات ومعايير عالية جدًا
لزراعة المحاصيل واألعالف واألشجار وجميع أنواع النباتات والمسطحات
 ويعتبر من األسمدة الصديقة للبيئة حيث أن عملية التصنيع.الخضراء
.تعتمد على تدوير المخلفات بدال من حرقها أو دفنها في مردم النفايات

Compost is packed in environment-friendly,
biodegradable bags.

.يتم تعبئته في أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل

Compost complies with local and international standards.

.سماد يطابق المعايير والمواصفات المحلية والدولية

factory is certified for ISO 9001, ISO 14001, and
ISO 45001.

.45001  وآيزو١٤٠٠١  وآيزو٩٠٠١ حاصل على شهادات آيزو

factory accredited with UN CDM program.

.معتمد في برنامج األمم المتحدة للتنمية النظيفة
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Natural. Organic. Omani.

سماد عضوي طبيعي عُ ماني

Compost is made out of sludge (bio-solids) resulted
from wastewater treatment green waste (leaves and branches
of trees) and horse manure. A complete biological process
ensures the destruction of pathogens and weeds, without
using any artificial heating or chemicals, making the product
natural and organic.

سماد يصنَّع من الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي
 وذلك من خالل،والمخلفات الخضراء (أوراق وأفرع األشجار) و روث الخيول
عملية تدوير حيوية تعمل على التخلص من الجراثيم وبذور األعشاب
.الضارة دون الحاجة إلى استخدام أي مواد كيماوية
.سماد يُصنع وبكل فخر في سلطنة عُ مان

Compost is manufactured with pride in the Sultanate of Oman.
:أكدت الدراسات والتجارب التي أجرتها جامعة السلطان قابوس أن

Sultan Qaboos University conducted experiments which concluded
the following:

 كأل هو سماد عضوي مغذي و مخصب للتربة مما يساهم في رفع.1

1. Kala is a good conditioner and fertilizer for soil which enhances
crop production.

.إنتاجية المحاصيل
 خلو المحاصيل من البكتيريا الضارة وعدم تأثيره على االستهالك.2

2. Crops were free of any harmful bacteria with no affect on
humans.

.اآلدمي
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