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# 
Item 

 المادة

Specification (Type/Quality) 

 المواصفات

Specification (Type/Quality) 

 المواصفات

Digital egg poultry incubator machine 

1 

Digital Egg 
Incubator 

Machine for 
Egg poultry  
آلة حاضنة 
البيض الرقمية 
 لبيض الدواجن

Capacity: 160 – 200 eggs, Voltage: 
220V, Structure: Strong and 

durable (plastic and wooden not 
acceptable), High Hatching Rate: 

At minimum average 95%, 
Durable: Automatic control for 

temperature and wet, Automatic 
Egg Turning: 160V-220V. 50Hz, 
Fully automatic temperature, 

humidity, egg turning controlling, 
Fully automaticcooling and 

ventilator, Fully 
automaticalarming (Over/less 
temperature humidity Alarm), 
Microcomputer, completely 

automatic incubator, Needs 1 
ampere to function, Temperature 

measurement range: 0-99°C, 
Temperature measurement 
accuracy: ±0.1°C, Humidity 

measurement range: 0-99%RH, 
Humidity accuracy: ±5%RH. 

بيضة, الجهد:  200 - 160السعة: 
220V ن , هيكل الجهاز:قوي ومتير

)البالستيك والخشب غير مقبول(, 
٪  95معدل فقس البيض : أكير من 

ي درجة  معدل الفقس, التحكم
ن
ف

الحرارة والرطوبة داخل الجهاز 
, تدوير البيض :  ي

بشكل بتلقائ 
 : ي
.,  160V-220V. 50HZتلقائ 

ي 
ن
نظام اوتوماتيكي كامل للتحكم ف

درجة الحرارة والرطوبة 
يد  وتدويرالبيض داخل الجهاز, تير
وتهوية أوتوماتيكي بالكامل, تنبيه 
ي بالكامل )إنذار رطوبة درجة 

تلقائ 
أقل(, نظام تحكم حرارة أعىل / 

ي دقيق ، حاضنة أوتوماتيكية حاسوئر
أمبير للعمل,  1بالكامل, يحتاج 

 99 - 0نطاق قياس درجة الحرارة: 
درجة مئوية, دقة قياس درجة 

درجة مئوية, نطاق  0.1± الحرارة: 
٪  99 - 0قياس الرطوبة: 

RH :رطوبة 5± , دقة الرطوبة ٪
نسبية
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2 

Acid Liquid 
Battery / 

Local 
manufacturi

ng  بطارية
سائلة حمضية 

تصنيع محىلي  /   

Type: Acid Liquid Battery, Local 
manufacturing, 200 AH, 25 black 

(Minimum), Excellent safety 
performance, Good discharging 
performance, Good stock-proof 
performance Good impact-proof 
performance, Good resistance to 
over discharge, Good resistance 

to overcharge 

نوع البطارية : اسيد سائل, صناعة محلية, 
, تتكون البطارية عىل  200القدرة :  أمبير ساعي
بالكه, أداء سالمة و امان ممتاز,  25األقل من 

ي التفري    غ, أداء تخزين جيد, بطارية 
ن
أداء جيد ف

أداء جيد مقاوم للصدمات, مقاومة جيدة ذات 
ي التفري    غ, مقاومة جيدة للشحن 

ن
لالفراط ف

 الزائد

3 

Inverter 
with 

charger and 
cables for 

connecting   
انفرتر مزود 
بشاحن 
وكابالت 
 التوصيل

1200W, Input DC 12V, Output AC 
220V 2A, Local manufacturing 
(Syria made), With digital voltage 
screen, 30Ah the charger 
capacity. Copper Cable )6mm X 
1m) with Lug Connectors. 

فولت, خرج  12واط, دخل مستمر  1200
, صناعه محلية  2فولت  220متناوب  امبير

سورية, مع شاشة رقمية للفولت, قدرة الشحن 
, سلك نحاسي  30 مير مع 1مم * 6امبير ساعي

 موصالت العروة

Drip irrigation kit 
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1 

Plastic 
Tubing 

Couplings  
وصالت 
األنابيب 
 البالستيكية

Drip Tubing Couplings (hose 
clamps) for kitchen garden - drip 
irrigation, as shows in the picture: 
- plastic drip Tape Couplings – 
Used to connect two pieces of 
Drip Tape.   
- (Drip Tubing Coupling has one 
nut on each end, diameter is 17 
mm on each side) 
- for connecting  of Drip pipe 
pieces, with one nut at each end 
of the tube coupling with 
Diameter 17 mm per each side. 
- Polypropylene/PVC connector 
fittings use with drip Pipes         

وصالت أنابيب التنقيط )مشابك الخرطوم( 
ي الري بالتنق -لحديقة المطبخ 

ن
يط ، كما يظهر ف

 الصورة
يط التنقيط البالستيكية و  -  -صالت شر

يط التنقيط.  ن من شر  تستخدم لتوصيل قطعتير
ان أنابيب التنقيط يحتوي عىل صمولة ) - اقير

ي كل طرف ، وقطرها 
ن
مم عىل كل  17واحدة ف
 جانب(

توصيل قطع األنابيب بالتنقيط ، بصواميل ل -
ي األنبوب مع قطر 

ن
واحدة لكل طرف من طرف

 ملم لكل جانب.  17
ن / هذه ال - وصالت مصنوعه من  البولي بروبلير

PVC   ي يناسب استخدامها ألنابيب شبكات
التر

 الري التنقيط

 

2 

Agriculture 
Black Mulch 
ملش زراعي 

 اسود

Black mulch film for Agriculture 
activities: 
• Length 1000 Meter at minimum 
• Covering area of 900 M2 at 
least. 
• Width: minimum 80 cm - 
maximum 100cm. 
• UV material absorbs UV 
rays(anti UV rays). 
• coiled in roll form, thickness 
minimum 14 Micron. 

 اعية: بكرة ملش اسود لألنشطة الزر 
 مير عىل االقل.  1000الطول • 
 عىل األقل.  2م  900تغطي مساحة • 
 الحد األقىص -سم  80العرض: الحد األدئن • 

 سم.  100
يمتص مادة األشعة فوق البنفسجية )مضاد • 

 لألشعة فوق البنفسجية(. 
 14ملفوف بشكل لفة بسماكة ال تقل عن • 

 ميكرون. 
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3 

Drip tubes 
roll  (striped 
laser tubes)  
بكرة األنابيب 
الري بالتنقيط ) 
رية  ن انابيب لير
يطية  (شر

 
Flat drip irrigation tape: 
- The fourth generation of drip 
irrigation tapes. 
- The weight of the roller is 9.7 kg 
at minimum. 
- The distance between the drops 
is 10 
- Tube diameter 16 mm, flexible, 
6 mm thick 
- The filtering system works at a 
discharge of 15 l / m / h. 
- The points are in the form of a 
slide, not a hole, and equipped 
with internal pores. 
- Manufactured by a European 
company or equivalent   

يط الري  بالتنقيط المسطح:  شر
ائط الري بالتنقيط. الجيل الرا -  بع من شر
 كجم عىل األقل.   9.7 وزن األسطوانة -
ن النقاطات  -  10المسافة بير
 مم 6مم ، مرن ، سمك  16 قطر األنبوب -
شيح عند ترصيف ي - لير / م  15عمل نظام الير
 ساعة.  / 
يحة وليست حفرة ا - لنقاطات عىل شكل شر

 لية. ومزودة بمسام داخ
كة أوروبية أو ما يعادلهامصنعة م -  ن قبل شر

 

4 

 mini valve 
(Tap) for 

drip 
irrigation  

(Laser 
Type)/16 

mm 
صمام صغير 
)صنبور( للري 
بالتنقيط )نوع 

ر( /  ن مم 16اللير  

Mini valve( tap) for laser (strip ) 
drip tape/agriculture drip 

irrigation pipe, supplied with nut 
and separation after the nut, inlet 

diameter from main line side 
16mm, diameter of outlet side of 

nut nut 17mm,(Suitable for PE, 
PVC, Drip tape,layflat hose). 

ر  ن يط التنقيط باللير صمام صغير )صنبور( لشر
يط( / أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود  )شر

مولة والفصل بعد الجوز ، قطر المدخل بالص
مم ، قطر مخرج  16من جانب الخط الرئيسي 

،  PE ، PVCمم ، )مناسب ل   17الصواميل 
يط بالتنقيط ، خرطوم مسطح(.   شر

 

5 

Irrigation 
rubber seal 

ring 
جلدة ) حلقة ( 
مانع تشب 

 الماء

Mini valve( tap) for laser (strip ) 
drip tape/agriculture drip 

irrigation pipe, supplied with nut 
and separation after the nut, inlet 

diameter from main line side 
16mm, diameter of outlet side of 

nut nut 17mm,(Suitable for PE, 
PVC, Drip tape,layflat hose).  

ر  ن يط التنقيط باللير صمام صغير )صنبور( لشر
يط( / أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود  )شر
بالصمولة والفصل بعد الجوز ، قطر المدخل 

مم ، قطر مخرج  16من جانب الخط الرئيسي 
،  PE ، PVCمم ، )مناسب ل   17الصواميل 

يط بالتنقيط ، خرطوم مسطح(.   شر
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6 

PVC Flush 
valve end 
cap to be 

used for the 
main 

irrigation 
pipe 

PVC  غطاء
نهاية صمام 
تدفق 

ي 
ن
الستخدامه ف
أنابيب الري 
 الرئيسية

PVC end stop  2 Inch .      
with 1 inch exit with 1inch plastic 
stopper  

انش( مصنوع  2سدة نهاية الخط الرئيسي ) 
انش مع سدادة  1تحتوي عىل مخرج PVCمن 

انش 1بالستيكية 

7 

PVC Flush 
valve end 
cap of the 

drip 
irrigation 

tube 
غطاء نهاية 
 صمام تدفق

PVC  ألنبوب
 الري بالتنقيط

For the end of PE Drip tube 
irrigation 16 mm, material PVC 

تستخدم لسد النهاية المفتوحة ألنبوب 
يطي    ري / الشر ن  التنقيط اللير

ملم 16ذو القطر   
  P.V.C مصنوعة من مادة

8 
Reducer 1-
 نقاصة  3/4

Reducer :with two sides 1 inch  
and 3/4 inch,  the 3/4 side is 

serrated , 1inch side not serrated, 
material PVC 

ن : طرف  ن  3/4وصلة: لها طرفير انش مسين
ن  1خارجيا   والطرف االخر   انش غير مسين

 P.V.Cمصنوعة من مادة 

9 
Hex pipe 

nipple   ار شر
   مسدس

Hex pipe nipple with 3/4 inches 
size, male double sides made of 
PVC or galvanized metal  

ار مسدس من  أو المعدن المجلفن ذات PVCشر
ن  3/4قياس  ن خارجيا من الطرفير انش مسين

10 

 Hose 
connector 
وصلة خرطوم 

 مياه

 PVC pipe connector used to 
connect 2 inch tubes 

وصلة لالألنابيب البالستيكية لتوصيل االنابيب 
ي قياسها

 P.V.Cبوصة  مصنوعة من مادة  2التر



Livelihood NFI content 
لقسم سبل العيشمحتويات المواد غير الغذائية    

Page 6 of 17 

11 

Mesh 
Water - 

Filter   فلير
  شبكة مياه

A 2-inch mesh filter with an 
external serrated tip that contains 
a network that filters the water 
out of impurities before entering 
the drip network 

ن 2فلير شبكي  ن خارجيا من الطرفير انش مسين
ي داخله عىل شبكة تقوم 

ن
بتفصفية يحتوي ف

المياه من الشوائب قبل دخولها ال شبكة 
 التنقيط

12 
2 inches nut  

انش 2عزقة   
 Inner-side hardened 2 inch made 
of PVC or galvanized metal  

ن  من  2عزقة  ن داخليا من الطرفير انش مسين
أو المعدن المجلفن  P.V.Cمصنوعة من مادة 

13 
line starter 
 بداية خط

The beginning of a 2-inch line is 
serrated externally from one end 
and the other end is a thorn 
The 2-inch main tube is made of 
PVC 

ن خارجيا من احد  2بداية خط   انش مسين
ااالطراف والطرف االخر يكون  عبارة عن بلص 

انش   2يدخل ضمن االنبوب الرئيسي 
 P.V.Cمصنوعة من مادة 

14 

PVC 
Threaded 

Ball - Valve - 
2 inch   سكر
 2بالستيك 
 انش

Serrated 2 inch with two fingers 
with a key 

ن ذات  2سكر  ن داخليا من الطرفير انش مسين
 مفتاح بقبضة 

15 

PVC 2 
inches link 

انش  2مربط 
 مصنوع من

A 2-inch stud has a 3/4 inch slot 
that is fitted with two pieces and 

contains a cylinder inside 
To prevent water leakage and 

equipped with bolts and fasteners 
for fastening and tightening 

انش يحتوي عىل فتحة  2مربط ذات قياس 
ن  3/4 انش  يتم تركيبها بواسطة قطعتير

 وتحتوي بداخلها عىل جوانة 
ي وصاموالت لمنع تشب المياه ومزو 

ن
اع د بير

 لتثبيتها وشدها 
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16 Tap حنفية 
The 3/4 inch tap is used as a 

thinner for network pressure of 
PVC or galvanized metal  

انش يتم استخدامها مخفف  3/4حنفية 
لضغط الشبكة من المعدن المجلفن أو  

 P.V.Cمصنوعة من مادة 

17 

Plastic hose 
with linen 
fibers for 
fertilizer 
injector  
خرطوم 

سمادة مصنوع 
من بالستيك 
مدعم بألياف 

 الكتان

Clear plastic hose Linen fibers 
threaded bearing with a pressure 

of 1 inch 

خرطوم بالستيك شفاف محمل بخيوط الكتان 
 انش  1يتحمل الضغط ذات قياس 

18 

3/4 ball 
valve سكر 
 مصنوع  قياس

3/4 

Serrated from both sides 3/4 inch 
made of PVC or galvanized metal  

أو المعدن المجلفن ذات قياس PVCسكر من 
ن  3/4 ن داخليا من الطرفير  انش مسين

19 
Hose clamp 

 قفيص
Hose clamp mental size 1 inch 
with  Phillips Drive screw head 

انش يتم شده  1ققيص من المعدن ذات قياس 
ي مصالب 

ن
 بواسطة مفك براع

20 

Hole Drill 
Bit for Agro 

Drip 
Irrigation 

pipe  
مثقاب لثقب 
ألنابيب الري 
بالتنقيط 
 الزراعي 

Agro Drip Irrigation 16mm Hole 
Drill Bit iron Hand or plastic hand 
Tool to Make Hole in 2 inches PVC 

Pipes 

ملم  16مثقاب اليد أداة النشاء ثقب بأقطار   
ي األنابيب البالستيكية ذو األقطار 

ن
انش  2ف

المقبض من المعدن أو من البالستيك الصلب
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21  Teflon تفلون 

Made of Polytetrafluoroethylene ( 
100%  PTFE ) , used for drip 

irrigation systems.  Length :19mm 
* Width 15m * Thickness 0.20mm

ن ) افلورو إيثيلير ٪ 100مصنوع من بولي تير
PTFE .ويستخدم ألنظمة الري بالتنقيط ، )

م * السماكة  15مم * العرض  19الطول: 
 مم 0.20

22 

PVC Main 
irrigation 

pipe 2 
inches  نبوب

 2رئيسي ري 
 إنش

Made of 2-inch polyethylene with 
an external diameter of 55 mm 
and internal diameter of 5 cm 

diameter 

بقطر    PVCأنبوب زراعي رئيسي مصنوع من
ي  سم  5مم و قطر داخىلي  55خارجر

23 

Non-woven 
fabric for 
covering 

Vegetables 
seedlings 

and protect 
it  قماش غير
منسوج لتغطية 
شتالت الخضار 

 وحمايتها

  Non-woven fabric for crop 
greenhouse flowers and plants 

anti-insect eco-friendly cold-
proof, the length 400 M , the , 
wedth 2.5 M , the weight 17 

g/m2 

شاش زراعي ابيض  يسخدم لتغطية المحاصيل 
ية الربيعية وال صيفية والخريفية الخرصن

للتخفيف من اثار ارتفاع درجات الحرارة 
وحمايتها من اشعة الشمس الحارقة ولحماية 
ات والذباية البيضاء والغبار  النبات من الحشر

واالصابة بالعناكب      
مير ,وزن 2.5مير ,عرض  400طول الرول  
2م/  غرام 17المير المرب  ع  

24 
Plastic Pipe 

انابيب 
 بالستيك

PVC Plastic pipes, 3 / 4 Inch , the 
length of each pipe is 4 M  

أنش  مصنوعة من مادة  4 /  3انابيب بالستيك 
P.V.C امتار     4طول االنبوب الواحد
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25 
Metal bars 

(Iron) 
  قضبان معدنية

Metal Bars with : (50 cm length, 
10 mm thick)     

سم سماكة  50قضبان معدنية حديدية بطول 
 ملم  10

26 

Plastic for 
vegetables 
nurseries  
بالستيك 
 مشاتل

anti UV White Plastic for 
vegetables nurseries  , with 
thickness of 60 microns and 

width of 4 meters  

 60نايلون ابيض لمشاتل الخضار  , سماكة    
مير  4ميكرون , عرض 

27 
Peat Moss 
بيتموس 
 ()تورب

Peat Moss with good quality 
preserved / Europe origin or 

equivalent, minimum 70 litter, 
packed in a woven polyethylene 
bag. All natural Sphagnum peat 

moss for organic gardening. Helps 
retain moisture, aerates soil and 

promotes root growth. 

مصنوعة من الطحالب الطبيعية ) للحدائق  . 
 العضوية(. 

بة ي الحفاظ عىل الرطوبة ، يهوية الير
ن
يساعد ف

ويعزز نمو الجذر.       
ي المنش أ أو ما يعادلهبيتموس  عالي الجودة اورئر

معبأ بكيس 70، الكمية ما ال يقل عن  لير      

28 

Seedling 
plastic tray 

A  حاضنة
 شتول بالستيك

Ultra-Durable, High-Quality, 72 
Cells , Made to last many seasons 
Domes and Trays are NOT flimsy 
or brittle. Won't crack or break 

while handling  
" Tray :  Length 53.5 cm, width 28 
cm, weight of dish approximately 

120 grams 
  Dimensions of one cell: 4 cm 
width, 4 cm length, 5 cm cell 

depth     

خلية ،  72فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 
 صنعت لتستمر عدة مواسم

ي ليست واهية أو هشة. لن 
القباب والصوائن

 ثناء التحميل و النقلتكش أ
سم  28سم ، العرض  53.5"الحاضنة: الطول 
 جرام 120، وزن الطبق حوالي 

سم  4سم ، طول  4أبعاد خلية واحدة: عرض 
سم    5، عمق الخلية 
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29 

Seedling 
plastic tray 

B  حاضنة
      شتول بالستيك

Ultra-Durable, High-Quality, 105 
Cell , Made to last many seasons 
Domes and Trays are NOT flimsy 
or brittle. Won't crack or break 

while handling 
" Tray :  Length 54 cm, width 28 

cm, weight of dish approximately 
120 grams 

  Dimensions of one cell: 3.5 cm 
width, 3.5 cm length, 5 cm cell 

depth 

خلية ، 105فائقة التحمل ، عالية الجودة ،   
صنعت لتستمر عدة مواسم 

ي ليست واهية أو هشة. لن 
القباب والصوائن

تكش أثناء التحميل و النقل
سم ،  28سم ، العرض  54"الحاضنة: الطول 
 جرام 120وزن الطبق حوالي 

 3.5سم ، طول  3.5أبعاد خلية واحدة: عرض 
سم        5لية سم ، عمق الخ

30 
Fertizer 
injector 
   مسمدة

Fertilizer injector with a minimum 
50 liter tank, cylindrical, with 1 

inch front exit and inlet  

ليير عىل 50حاقنة سماد مع خزان  ذات سعة 
األقل اسطوانية لديها مخرج ومدخل من االمام 

 انش 1

BHA Drip irrigation kit 

1 
Plastic Tubing 

Couplings   وصالت
 األنابيب البالستيكية

Drip Tubing Couplings (hose clamps) for kitchen 
garden - drip irrigation, as shows in the picture: 
- plastic drip Tape Couplings – Used to connect
two pieces of Drip Tape.
- (Drip Tubing Coupling has one nut on each end,
diameter is 17 mm on each side)
- to connected the pieces of Drip pipe, with one
nuts per each end of the tube coupling with
Diameter 17 mm per each side.
- Polypropylene/PVC connector fittings use with
drip Pipes

وصالت أنابيب التنقيط )مشابك الخرطوم( لحديقة المطبخ 
ي الصورةالري بالتنقيط ، كما ي -

ن
 ظهر ف

يط التنقيط البالستيكية و  - يل تستخدم لتوص -صالت شر
يط التنقيط.  ن من شر  قطعتير

ي كل)اق-
ن
ان أنابيب التنقيط يحتوي عىل صمولة واحدة ف ير

 مم عىل كل جانب( 17طرف ، وقطرها 
توصيل قطع األنابيب بالتنقيط ، بصواميل واحدة لكل ل -

ي األنبوب مع قطر 
ن
ملم لكل جانب.  17طرف من طرف

ن / هذه الوصالت مصن - ي   PVCوعه من  البولي بروبلير
التر

الري التنقيط يناسب استخدامها ألنابيب شبكات

2 
Agriculture Black 

Mulch ملش زراعي اسود 

Black mulch film for Agriculture activities: 
• Length 1000 Meter at minimum
• Covering area of 900 M2 at least.
• Width: minimum 80 cm - maximum 100cm.
• UV material absorbs UV rays(anti UV rays).
• coiled in roll form, thickness minimum 14
Micron.

بكرة ملش اسود لألنشطة الزراعية: 
مير عىل االقل.  1000الطول • 
 عىل األقل.  2م  900تغطي مساحة • 
 سم.  100لحد األقىص ا -سم  80العرض: الحد األدئن • 
يمتص مادة األشعة فوق البنفسجية )مضاد لألشعة فوق • 

 البنفسجية(. 
ميكرون.  14لفوف بشكل لفة بسماكة ال تقل عن م• 

3 
Drip tubes roll  

(striped laser tubes)  
بكرة األنابيب الري 

Flat drip irrigation tape: 
- The fourth generation of drip irrigation tapes.

يط الري بالتنقيط المسطح:   شر
ائط الري بالتنقيط.  - الجيل الرابع من شر
كجم عىل األقل.   9.7وزن األسطوانة  -
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رية  ن بالتنقيط ) انابيب لير
يطية  (شر

- The weight of the roller is 9.7 kg at minimum. 
- The distance between the drops is 10 
- Tube diameter 16 mm, flexible, 6 mm thick 
- The filtering system works at a discharge of 15 l 
/ m / h. 
- The points are in the form of a slide, not a hole, 
and equipped with internal pores. 
- Manufactured by a European company or 
equivalent   

ن النقاطات  -  10المسافة بير
 مم 6مم ، مرن ، سمك  16قطر األنبوب  -
شيح عند ترصيف  -  لير / م / ساعة.  15يعمل نظام الير
يحة وليست حفرة ومزودة بمسام النقا - طات عىل شكل شر

 داخلية. 
كة أوروبية أو ما يعادلها -  مصنعة من قبل شر

4 

 mini valve (Tap) for 
drip irrigation  (Laser 

Type)/16 mm 
صمام صغير )صنبور( للري 

ر( /  ن  16بالتنقيط )نوع اللير
 مم

Mini valve( tap) for laser (strip ) drip 
tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied 

with nut and separation after the nut, inlet 
diameter from main line side 16mm, diameter of 

outlet side of nut nut 17mm,(Suitable for PE, 
PVC, Drip tape,layflat hose). 

ر  ن يط التنقيط باللير يط( / صمام صغير )صنبور( لشر )شر
أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بالصمولة والفصل بعد 

مم ،  16الجوز ، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 
،  PE ، PVCمم ، )مناسب ل   17قطر مخرج الصواميل 

يط بالتنقيط ، خرطوم مسطح(.   شر

5 

Irrigation rubber seal 
ring 

جلدة ) حلقة ( مانع تشب 
 الماء

Mini valve( tap) for laser (strip ) drip 
tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied 

with nut and separation after the nut, inlet 
diameter from main line side 16mm, diameter of 

outlet side of nut nut 17mm,(Suitable for PE, 
PVC, Drip tape,layflat hose).  

يط( /  ر )شر ن يط التنقيط باللير صمام صغير )صنبور( لشر
أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بالصمولة والفصل بعد 

مم ،  16الجوز ، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 
،  PE ، PVCمم ، )مناسب ل   17قطر مخرج الصواميل 

يط بالتنقيط ، خرطوم مسطح(.   شر

6 

PVC Flush valve end 
cap to be used for 
the main irrigation 

pipe 
PVC  غطاء نهاية صمام
ي 
ن
تدفق الستخدامه ف
 أنابيب الري الرئيسية

PVC end stop 2 Inch.                                                            
with 1 inch exit with 1inch plastic stopper  

تحتوي PVCمصنوع من  انش( 2سدة نهاية الخط الرئيسي ) 
 انش 1انش مع سدادة بالستيكية  1عىل مخرج 

7 

PVC Flush valve end 
cap of the drip 
irrigation tube 

 غطاء نهاية صمام تدفق
PVC  ألنبوب الري

 بالتنقيط

For the end of PE Drip tube irrigation 16 mm, 
material PVC 

 
 

ري /  ن تستخدم لسد النهاية المفتوحة ألنبوب التنقيط اللير
يطي     الشر
ملم 16ذو القطر   

 P.V.C مصنوعة من مادة

8 Reducer 1-3/4  نقاصة  
Reducer :with two sides 1 inch  and 3/4 inch,  the 

3/4 side is serrated , 1inch side not serrated, 
material PVC 

ن : طرف  ن خارجيا   والطرف  3/4وصلة: لها طرفير انش مسين
ن مصنوعة من مادة  1االخر    P.V.Cانش غير مسين

9 
Hex pipe nipple   ار شر

    مسدس
Hex pipe nipple with 3/4 inches size, male double 
sides made of PVC or galvanized metal  

ار مسدس من   3/4أو المعدن المجلفن ذات قياس PVCشر
ن  ن خارجيا من الطرفير  انش مسين

10 
 Hose connector 
  وصلة خرطوم مياه

 PVC pipe connector used to connect 2 inch tubes 
 

ي قياسها
 2وصلة لالألنابيب البالستيكية لتوصيل االنابيب التر

 P.V.Cبوصة  مصنوعة من مادة 

11 
Mesh Water - Filter  

   فلير شبكة مياه

A 2-inch mesh filter with an external serrated tip 
that contains a network that filters the water out 
of impurities before entering the drip network 

 
ي  2فلير شبكي 

ن
ن يحتوي ف ن خارجيا من الطرفير انش مسين

وائب قبل داخله عىل شبكة تقوم بتفصفية المياه من الش
 دخولها ال شبكة التنقيط
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12 
2 inches nut   2عزقة 

  انش
 Inner-side hardened 2 inch made of PVC or 
galvanized metal  

 
ن  من مصنوعة من  2عزقة  ن داخليا من الطرفير انش مسين
 أو المعدن المجلفن  P.V.Cمادة 

13 line starter  بداية خط  

The beginning of a 2-inch line is serrated 
externally from one end and the other end is a 
thorn 
The 2-inch main tube is made of PVC 

ن خارجيا من احد ااالطراف والطرف  2بداية خط   انش مسين
 االخر يكون  عبارة عن بلص 

انش  مصنوعة من مادة  2يدخل ضمن االنبوب الرئيسي 
P.V.C 

14 
PVC Threaded Ball - 
Valve - 2 inch   سكر

انش 2بالستيك   
Serrated 2 inch with two fingers with a key  ن ذات مفتاح بقبضة  2سكر ن داخليا من الطرفير  انش مسين

15 
PVC 2 inches link 

انش مصنوع من 2مربط    

A 2-inch stud has a 3/4 inch slot that is fitted with 
two pieces and contains a cylinder inside 

To prevent water leakage and equipped with 
bolts and fasteners for fastening and tightening 

انش  يتم  3/4انش يحتوي عىل فتحة  2مربط ذات قياس 
ن وتحتوي بداخلها عىل جوانة   تركيبها بواسطة قطعتير

ي وصاموال 
ن

اع  ت لتثبيتها وشدها لمنع تشب المياه ومزود بير

16 Tap حنفية  
The 3/4 inch tap is used as a thinner for network 

pressure of PVC or galvanized metal  

 
انش يتم استخدامها مخفف لضغط الشبكة من  3/4حنفية 

 P.V.Cالمعدن المجلفن أو  مصنوعة من مادة 

17 

Plastic hose with 
linen fibers for 

fertilizer injector   
خرطوم سمادة مصنوع  

من بالستيك مدعم بألياف 
  الكتان

Clear plastic hose Linen fibers threaded bearing 
with a pressure of 1 inch 

خرطوم بالستيك شفاف محمل بخيوط الكتان يتحمل 
 انش  1الضغط ذات قياس 

18 
3/4 ball valve  سكر
  3/4 مصنوع  قياس

Serrated from both sides 3/4 inch made of PVC or 
galvanized metal  

انش  3/4أو المعدن المجلفن ذات قياس PVCسكر من 
ن  ن داخليا من الطرفير  مسين

19 Hose clamp قفيص 
Hose clamp mental size 1 inch with  Phillips Drive 

screw head  
انش يتم شده بواسطة  1ققيص من المعدن ذات قياس 

ي مصالب 
ن

 مفك براع

20 

Hole Drill Bit for 
Agro Drip Irrigation 

pipe   
مثقاب لثقب ألنابيب الري 

 بالتنقيط الزراعي 

Agro Drip Irrigation 16mm Hole Drill Bit iron 
Hand or plastic hand Tool to Make Hole in 2 

inches PVC Pipes 

ي األنابيب  16مثقاب اليد أداة النشاء ثقب بأقطار   
ن
ملم ف

انش المقبض من المعدن أو من  2البالستيكية ذو األقطار 
 البالستيك الصلب

21  Teflon تفلون  
Made of Polytetrafluoroethylene ( 100%  PTFE ) , 
used for drip irrigation systems.  Length :19mm * 

Width 15m * Thickness 0.20mm 

ن ) افلورو إيثيلير ( ، PTFE٪ 100مصنوع من بولي تير
مم * العرض  19ويستخدم ألنظمة الري بالتنقيط. الطول: 

 مم 0.20م * السماكة  15

22 
PVC Main irrigation 
pipe 2 inches  نبوب

إنش 2ري رئيسي   

Made of 2-inch polyethylene with an external 
diameter of 55 mm and internal diameter of 5 cm 

diameter 

 
ي    pVCأنبوب زراعي رئيسي مصنوع من مم و  55بقطر خارجر

 سم   5قطر داخىلي 
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23 

Non-woven fabric 
for covering 

Vegetables seedlings 
and protect it  قماش
غير منسوج لتغطية 

 شتالت الخضار وحمايتها

  Non-woven fabric for crop greenhouse flowers 
and plants anti-insect eco-friendly cold-proof, the 
length 400 M , the , wedth 2.5 M , the weight 17  

g/m2 

ية  شاش زراعي ابيض  يسخدم لتغطية المحاصيل الخرصن
الربيعية والصيفية والخريفية للتخفيف من اثار ارتفاع 

الحرارة وحمايتها من اشعة الشمس الحارقة ولحماية  درجات
ات والذباية البيضاء والغبار واالصابة  النبات من الحشر

مير  400  بالعناكب                                         طول الرول
 2م/  غرام 17مير ,وزن  المير المرب  ع   2.5,عرض 

24 
Plastic Pipe     انابيب

 بالستيك
PVC Plastic pipes, 3 /4 Inch , the length of each 

pipe is 4 M  
طول  P.V.Cأنش  مصنوعة من مادة  4/  3انابيب بالستيك 
 امتار           4االنبوب الواحد

25 
Metal bars (Iron)  

    قضبان معدنية
Metal Bars with : (50 cm length, 10 mm thick)      ملم  10سم سماكة  50قضبان معدنية حديدية بطول 

26 
Plastic for 

vegetables nurseries  
 بالستيك مشاتل

anti UV White Plastic for vegetables nurseries  , 
with thickness of 60 microns and  width of 4 

meters  

ميكرون ,  60نايلون ابيض لمشاتل الخضار  , سماكة    
 مير    4عرض 

27 
Seedling plastic tray 
A حاضنة شتول بالستيك 

Ultra-Durable, High-Quality, 72 Cells , Made to 
last many seasons 

Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't 
crack or break while handling  

" Tray :  Length 53.5 cm, width 28 cm, weight of 
dish approximately 120 grams 

  Dimensions of one cell: 4 cm width, 4 cm length, 
5 cm cell depth       

خلية ، صنعت لتستمر  72فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 
 عدة مواسم

ي ليست واهية أو هشة. لن  تكش 
أثناء  القباب والصوائن
 التحميل و النقل

سم ، وزن الطبق  28سم ، العرض  53.5"الحاضنة: الطول 
 جرام 120حوالي 

سم ، عمق الخلية  4سم ، طول  4أبعاد خلية واحدة: عرض 
 سم                                5

28 
Seedling plastic tray 
B حاضنة شتول بالستيك       

Ultra-Durable, High-Quality, 105 Cell , Made to 
last many seasons 

Domes and Trays are NOT flimsy or brittle. Won't 
crack or break while handling  

" Tray :  Length 54 cm, width 28 cm, weight of 
dish approximately 120 grams 

  Dimensions of one cell: 3.5 cm width, 3.5 cm 
length, 5 cm cell depth  

خلية ، صنعت 105فائقة التحمل ، عالية الجودة ،             
 لتستمر عدة مواسم  

ي ليست واهية أو هشة. لن  تكش أثناء 
القباب والصوائن
 التحميل و النقل

سم ، وزن الطبق  28سم ، العرض  54"الحاضنة: الطول 
 جرام 120حوالي 

، عمق  سم 3.5سم ، طول  3.5أبعاد خلية واحدة: عرض 
 سم                                5الخلية 

29 
Fertizer injector 

      مسمدة
Fertilizer injector with a minimum 50 liter tank, 

cylindrical, with 1 inch front exit and inlet  

  
ليير عىل األقل  50حاقنة سماد مع خزان  ذات سعة 
 انش 1االمام  اسطوانية لديها مخرج ومدخل من

30 
Metal bars  قضبان

 معدنية
Metal bars: Length 2 meters, thickness 5 m, 
Weight 366 g 

غ 366ملم , وزنها  5مير سماكة  2قضبان معدنية : طول   , 
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31 
بالستيك لتغطية االنفاق 
 Nylon to البالستيكية

cover plastic tunnels 

UV nylon      is used to cover the tunnels used in 
agriculture in plastic tunnels and in low green 
houses, the length of the roll is 400 meters, the 
width 2 meters, the thickness 60 microns, covers 
an area of 800 square, the weight of the rollers 
between 49 kg to 50 kg, the product must be 
attached with a label prove the specifications. 
this item should be supported with certificate of 
origin (or attach catalogue) 

ي تغطية 
ن
نايلون مقاوم لألشعة الفوق بنفسجية يستخدم ف

ي األنفاق البالستيكية/ 
ن
ي الزراعة ف

ن
األنفاق المستخدمة ف
مير ،  400نخفضة ، طول الرول والبيوت البالستيكية الم

 ٨٠٠ميكرون ، يغطي مساحة  60مير ، سماكة  2عرض 
ن  كيلوغرام   50كيلوغرام ال   49مرب  ع ، وزن الرول مابير

 .،المنتج يجب ان يكون مرفق بورقة تثبت المواصفات

 

Plastic Tunnel Kit 

1 
Plastic Tubing 

Couplings   وصالت
 األنابيب البالستيكية

Drip Tubing Couplings (hose clamps) for kitchen 
garden - drip irrigation, Plastic drip Tape 
Couplings – Used to connect two pieces of Drip 
Tape. (Drip Tubing Coupling has one nut on each 
end, diameter is 17 mm on each side). To connect      
the pieces of Drip pipe, with one nut per each 
end of the tube coupling with Diameter 17 mm 
per each side. Polypropylene/PVC connector 
fittings use with drip Pipes    

وصالت أنابيب )المشابك لالنابيب( لشبكات الري بالتنقيط 
يط بالتن ي الصورة ، وصالت الشر

ن
ن ف لية كما هو مبير ن  -قيط المين

يط مع بعضهما البعض  ن من الشر يستخدم لتوصيل قطعتير
ن قطر الفتحة  ن من الطرفير  17)قطع وصل مزودة بصامولتير

 ملم من كل جنب (
ن تستعمل  PVCالوصالت مصنوعة من ال او البولي بروبيلير

 مع انابيب التنقيط

2 
Agriculture Black 

Mulch ملش زراعي اسود 

Black mulch film for Agriculture activities: Length 
1100 Meter at minimum. Covering area of 900 
M2 at least. Width: minimum 80 cm - maximum 
100cm. UV material absorbs UV rays, anti UV 
rays. Coiled in roll form, thickness minimum 16 
Micron. 

مير عىل  1100 بكرة ملش اسود لألنشطة الزراعية: الطول
العرض: الحد  عىل األقل.  2م  900تغطي مساحة  االقل. 
يمتص مادة األشعة  سم.  100لحد األقىص ا -سم  80األدئن 

ملفوف  فوق البنفسجية )مضاد لألشعة فوق البنفسجية(. 
 ميكرون.  16بشكل لفة بسماكة ال تقل عن 

3 
Drip pipe Rolls 

 بكرات انابيب التنقيط

Flat drip irrigation tape: The fourth generation of 
drip irrigation tapes. The weight of the roller is 
9.7 kg at minimum. The distance between the 
drops is 10Tube diameter 16 mm, flexible, 6 mm 
thick. The filtering system works at a discharge of 
15 l / m / h. The points are in the form of a slide, 
not a hole, and equipped with internal pores. 
Manufactured by a European company or 
equivalent   

يطي (: الجيل الرابع من  ري ) الشر ن يط الري بالتنقيط اللير شر
ائط الري بالتنقيط  , وزن األسطوانة  كجم عىل   9.7شر

كجم عىل األقل  9.7األسطوانة وزن  ,األقل وزن األسطوانة  ,
كجم عىل األقل  9.7 ن النقاطات  . قطر  10المسافة بير

مم 6مم ، مرن ، سمك  16األنبوب  شيح  . يعمل نظام الير
لير / م / ساعة 15عند ترصيف  النقاطات عىل شكل  .

يحة وليست ثقوب ومزودة بمسام داخلية مصنعة من  .شر
كة أوروبية أو ما  يعادلهاقبل شر  

4 

 mini valve (Tap) for 
drip irrigation  (Laser 

Type)/16 mm 
صمام صغير )صنبور( للري 

ر( /  ن  16بالتنقيط )نوع اللير
 مم

Mini valve(tap) for laser (strip) drip 
tape/agriculture drip irrigation pipe, supplied 
with nut and separation after the nut, inlet 
diameter from main line side 16mm, diameter of 
outlet side of nut nut 17mm, (Suitable for PE, 
PVC, Drip tape, layflat hose).   

يط( /  ر )شر ن يط التنقيط باللير صمام صغير )حنفية( لشر
أنبوب الري بالتنقيط الزراعي ، مزود بعزقة و فرزة بعد 

مم ،  16العزقة، قطر المدخل من جانب الخط الرئيسي 
،  PE ، PVCمم ، )مناسب ل   17قطر مخرج الصواميل 

يط بالتنقيط ، خرطوم مسطح(."  شر
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5 

Irrigation rubber seal 
ring 

جلدة ) حلقة ( مانع تشب 
 الماء

Plastic Ring 16mm to hold water leaking between 
main pipe ( 2 inch )and valve. 

ن  16جلدة  ملم لمنع تشب الماء من الثقوب ,  والربط بير
 ( رية2االنبوب الرئيسي ن  ( انش والحنفية اللير

6 

PVC Flush valve end 
cap to be used for 
the main irrigation 

pipe 
PVC  غطاء نهاية صمام
ي 
ن
تدفق الستخدامه ف
 أنابيب الري الرئيسية

PVC end stop 2 Inch. with 1 inch exit with 1 inch 
plastic stopper 

 PVCانش( مصنوع من  2سدة نهاية الخط الرئيسي ) 
 انش  1انش مع سدة بالستيكية  1تحتوي عىل مخرج 

7 

PVC Flush valve end 
cap of the drip 
irrigation tube 

 غطاء نهاية صمام تدفق
PVC  ألنبوب الري

 بالتنقيط

For the end of PE Drip tube irrigation 16 mm, 
material PVC 

ري /   ن تستخدم لسد النهاية المفتوحة ألنبوب التنقيط اللير
يطي  ذو القطر   PVCملم  مادة الصنع  16الشر

8 
 Hose connector 
  وصلة خرطوم مياه

 PVC pipe connector used to connect 2 inch tubes 
 

ي قياسها
 2وصلة لالألنابيب البالستيكية لتوصيل االنابيب التر

 P.V.Cبوصة  مصنوعة من مادة 

9 
Mesh Water - Filter  

   فلير شبكة مياه

A 2-inch mesh filter with an external serrated tip 
that contains a network that filters the water out 
of impurities before entering the drip network 

ي  2فلير شبكي 
ن
ن يحتوي ف ن خارجيا من الطرفير انش مسين
داخله عىل شبكة تقوم بتصفية المياه من الشوائب قبل 

 دخولها ال شبكة التنقيط

10 
2 inches nut   2عزقة 

  انش
Inner-side hardened 2 inch made of PVC or 
galvanized metal 

ن من  2عزقة  ن داخليا من الطرفير أو المعدن   PVCانش مسين
 المجلفن

11 line starter  بداية خط 

The beginning of a 2-inch line is serrated 
externally from one end and the other end is a 
thorn, The 2-inch main tube is made of hard 
plastic. 

ن خارجيا من احد ااالطراف والطرف  2بداية خط  انش مسين
االخر يكون عبارة عن بلص , يدخل ضمن االنبوب الرئيسي 

      PVCانش مصنوع من  2

12 
PVC Threaded Ball - 
Valve - 2 inch   سكر

انش 2بالستيك   
Serrated 2 inch with two fingers with a key  ن  2سكر ن ذات مفتاح بقبضةانش مسين  داخليا من الطرفير

13 Tap حنفية  
The 3/4 inch tap is used as a thinner for network 
pressure of PVC or galvanized metal 

انش يتم استخدامها مخفف لضغط الشبكة من  3/4حنفية 
      PVCالمعدن المجلفن أو 

14 

Hole Drill Bit for 
Agro Drip Irrigation 

pipe   
مثقاب لثقب  ألنابيب الري 

 بالتنقيط الزراعي 

Agro Drip Irrigation 16mm Hole Drill Bit iron 
Hand or plastic hand Tool to Make Hole in 2 
inches PVC Pipes 

ي األنابيب  16مثقاب اليد أداة النشاء ثقب بأقطار 
ن
ملم ف

انش المقبض من المعدن أو من  2يكية ذو األقطار البالست
PVC      

15  Teflon تفلون  
Made of Polytetrafluoroethylene ( 100%  PTFE ) , 
used for drip irrigation systems.  Length :19mm * 
Width 15m * Thickness 0.20mm 

ن ) افلورو إيثيلير ( ، PTFE٪ 100مصنوع من بولي تير
مم * العرض  19نظمة الري بالتنقيط. الطول: ويستخدم أل 

 مم 0.20م * السماكة  15

16 
PVC Main irrigation 
pipe 2 inches  انبوب

إنش 2ري رئيسي   

Made of 2-inch polyethylene with an external 
diameter of 55 mm and internal diameter of 5 cm 
diameter 

ي أنبوب زراعي رئيسي مصنوع من   55البالستيك بقطر خارجر
 سم 5مم و قطر داخىلي 
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17 
بالستيك لتغطية االنفاق 
 Nylon to البالستيكية

cover plastic tunnels 

UV nylon      is used to cover the tunnels used in 
agriculture in plastic tunnels and in low green 
houses, the length of the roll is 400 meters, the 
width 2 meters, the thickness 60 microns, covers 
an area of 800 square, the weight of the rollers 
between 49 kg to 50 kg, the product must be 
attached with a label prove the specifications. 
this item should be supported with certificate of 
origin (or attach catalogue) 

ي تغطية 
ن
نايلون مقاوم لألشعة الفوق بنفسجية يستخدم ف

ي األنفاق البالستيكية/ 
ن
ي الزراعة ف

ن
األنفاق المستخدمة ف

مير ،  400والبيوت البالستيكية المنخفضة ، طول الرول 
 ٨٠٠ميكرون ، يغطي مساحة  60مير ، سماكة  2عرض 

ن  كيلوغرام   50غرام ال كيلو   49مرب  ع ، وزن الرول مابير
 .،المنتج يجب ان يكون مرفق بورقة تثبت المواصفات

18 
 Plasticانابيب بالستيك 
Pipe 

PVC Plastic pipes, 3 /4 Inch , the length of each 
pipe is 4 M 

طول  P.V.Cإنش مصنوعة من مادة  4/  3انابيب بالستيك 
 امتار 4األنبوب الواحد 

19 
Metal bars (Iron) 

 قضبان معدنية
Metal Bars, Length: 50 cm, Thickness: 10 mm 

ملم 10سم سماكة  50قضبان معدنية حديدية بطول   

20 
Plastic for 

vegetables nurseries  
 بالستيك لمشاتل الخضار

anti UV White Plastic for vegetables nurseries, 
Thickness: 80 microns, Width: 4 meters 

ابيض للمشاتل مقاوم لالشعة الفوق بنفسجية , نايلون 
مير  4ميكرون , عرض  80سماكة   

21 
Peat Moss  بيتموس

 زراعي 

Peat Moss with good quality preserved / Europe 
origin or equivalent, minimum 70 litter, packed in 
a woven polyethylene bag. All natural Sphagnum 
peat moss for organic gardening. Helps retain 
moisture, aerates soil and promotes root growth. 

 .(مصنوعة من الطحالب الطبيعية ) للحدائق العضوية .
بة ويعزز نمو  ي الحفاظ عىل الرطوبة ، تهوية الير

ن
يساعد ف

ي المنشأ أو ما يعادله ،  الجذر. بيتموس عالي الجودة اورئر
لير معبأ بكيس 70 الكمية ما ال يقل عن  

22 
Seedling plastic tray 
A حاضنة شتول بالستيك 

Ultra-Durable, High-Quality, 72 Cells, Made to 
last many seasons, Domes and Trays are NOT 
flimsy or brittle. Won't crack or break while 
handling. Tray: Length 53.5 cm, width 28 cm, 
weight of dish approximately 120 grams, 
Dimensions of one cell: 4 cm width, 4 cm length, 
5 cm cell depth 

خلية ، صنعت لتستمر  72فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 
ي ليست واهية أو هشة. لن 

عدة مواسم, القباب والصوائن
تكش أثناء التحميل و النقل, لن تكش أثناء المناولة, 

سم ، وزن الطبق  28سم ، العرض  53.5الطول  الحاضنة: 
 4سم ، طول  4أبعاد خلية واحدة: عرض  جرام, 120حوالي 

 سم.  5سم ، عمق الخلية 

23 
Seedling plastic tray 
B حاضنة شتول بالستيك       

Ultra-Durable, High-Quality, 105 Cell, Made to 
last many seasons, Domes and Trays are NOT 
flimsy or brittle. Won't crack or break while 
handling. Tray: Length 54 cm, width 28 cm, 
weight of dish approximately 120 grams. 
Dimensions of one cell: 3.5 cm width, 3.5 cm 
length, 5 cm cell depth. 

خلية ، صنعت لتستمر  105فائقة التحمل ، عالية الجودة ، 
ي ليست واهية أو هشة , لن  عدة

مواسم , القباب والصوائن
 28سم ، العرض  54تكش أثناء المناولة , "الحاضنة: الطول 

جرام , أبعاد خلية واحدة:  120سم ، وزن الطبق حوالي 
سم 5سم ، عمق الخلية  3.5سم ، طول  3.5عرض  .. 

24 
F1 hybrid cucumber 
seeds  ن  بذار خيار هجير

F1 hybrid cucumber seeds contain 2500 seeds, 
suitable for growing in plastic tunnels, the purity 
should not be less than 98 percent, the 
germination rate should not be less than 90 
percent. And that the seeds be one of the well-
known international companies and known by 
farmers in NES. 

ن  ي  2500يحوي  f1بذور خيار هجير
ن
بذرة ، مالئم لزراعة ف
 98االنفاق البالستيكية، ان تكون نسبة النقاوة التقل عن 

بالمئة . وان  90بالمئة , ان تكون نسبة االنبات ال تقل عن
ي منطقة 

ن
كات العالمية المعروفة ف تكون البذار الحد الشر

ق سوريا.   شمال شر
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25 
ن  بذار بندورة هجير

Hybrid tomato seeds 
F1 

Hybrid tomato seeds F1, produced by a well-
known international company and known by 
farmers in NES , early production, suitable for 
growing in plastic tunnels, germination 
percentage: 90%, purity 99%, the envelope 
contains 1000 seeds 

كات  F1بذور بندورة هجينه مبكرة  ، من انتاج احدى الشر
ي 
ن
ق سوريا، مالئم لزراعة ف ي شمال شر

ن
العالمية المعروفة  ف

% ، نسبة النقاوة  90االنفاق البالستيكية، نسبة االنبات : 
 بذرة 1000% , يحتوي المغلف  99

26 

manual pesticide 
spray with capacity 
of 5 L  مرش مبيدات

لير  5يدوي بسعة   

manual pesticide spray with capacity of 5 L , This 
sprayer is featuring a durable PE body with a 
safety pressure release valve and an adjustable 
spray pattern 

ية ن هذا  5بسعة  مرش  يدوي للمبيدات الحشر  ، يتمير
لير

ن مع صمام تحرير ضغط أمان ونمط  PEالمرش بجسم  متير
 رذاذ قابل للتعديل. 

27 

Plastic hose with 
linen fibers for 

fertilizer injector 
خرطوم بالستيك بخيوط  
 كتان لحاقنة السماد

Clear plastic hose Linen fibers threaded bearing 
with a pressure of 1 inch 

خرطوم بالستيك شفاف محمل بخيوط الكتان يتحمل 
 انش 1الضغط ذات قياس 

28 
Metal bars  قضبان

 معدنية

Metal bars: Length 2 meters, thickness 5 m, 
Weight 366 g 

غ 366ملم , وزنها  5مير سماكة  2قضبان معدنية : طول   , 

 

 

 

 

 

  


