
Our Farmics™ range of products is
powered by nature and designed for the 
needs of farmers of today and tomorrow.

Suitable for all crops and compatible 
with all other agricultural inputs.

Farm better,
together.

مجموعة فارمكس™ الواسعة من المنتجات 
مستمدة من الطبیعة ومصممة لتلبي 

احتیاجات المزارعین حالیاً وفي المستقبل.  

مناسبة لكافة المحاصیل ومتوافقة مع 
كافة المدخالت الزراعیة األخرى.

معاً نحو زراعة أفضل.



www.farmics.com



لمحة عن

فارمیكس: تغییر الطريقة التي يتطور فیھا الطعام

نقدم لك منتجات زراعیة عضوية مجربة ومختبرة تعمل 
على تحسین صحة محصولك وغلتك بشكل عام، كما 
تعمل أيضا على التخلص من التلف الكیماوي والتملح 

الذي تعرضت له تربتك على مدى السنوات. 
منتجاتنا مستدامة ومعتمدة من ھیئة تنمیة الصادرات 
الزراعیة والغذائیة المصنعة في الھند ومدعومة بأحدث 

العلوم والتقنیات. 

أطلق العنان لقوة الخث (الدبال العضوي)

يحتوي الخث الطبیعي على مواد مركبة نشطة بیولوجیًا 
تساعد على نمو النباتات بشكل أسرع ، وتقلل فترة 

تطورھا وتعزز جودة المحاصیل. الحمض الدبالي 
(العضوي) الموجود في الخث معروف بتأثیره المحفز 

للنمو على النباتات وبالتالي يساعد على اإلزھار المبكر 
واإلثمار.

تحتوي جمیع منتجاتنا - سومريث، أسافا على نوعیة 
عالیة الجودة من الخث الطبیعي. 

يتم بعد ذلك تكرير ھذا الخث المحصود إلى جزيئات 
صغیرة قريبة باستخدام تقنیة إعادة الھندسة الجزيئیة 

التكیفیة مما يجعل المغذيات الصغیرة سھلة االمتصاص 
بواسطة النبات والتربة. 

تركیبة فريدة نشطة بیولوجیا

يتم توزيع الصیغة الفريدة للمحفزات الحیوية فارمیكس 
™ من خالل الجزيئات الصغیرة المصنوعة بتقنیتنا 

الخاصة، وھذا يزيد بشكل كبیر من معدل امتصاص 
العناصر الغذائیة ويقلل من متطلبات األسمدة. للحصول 

على أفضل النتائج، نوصي بتقلیل الجرعة الحالیة 
الموصى بھا من السماد (RDF) بنسبة 50٪ عند 
استخدامه مع المنشطات الحیوية فارمیكس ™. *

About
Farmics™: Transforming How Food Is Grown

We give you tried and tested organic farming 
products that improve your crop’s overall 
health and yield, while also reversing years of 
chemical damage and salinization sustained 
by your soil. Our products are sustainable, 
APEDA-certified and backed by cutting-edge 
science.

Unlocking the Power of Peat

Naturally occurring peat contains complex 
biologically-active substances that help 
plants grow faster, shorten their development 
period and enhance crop quality. The humic 
acid contained in peat is known for its 
growth-stimulating effect on plants, thus 
helping in early flowering and fruiting.

Our products – SOMRITH and ASAAVA 
contain the highest grade of peat. This 
responsibly harvested peat is then refined
to near nanoparticles using our proprietary 
Adaptive Molecular Re-engineering
technology, thus making it easy for the
micronutrients to be absorbed by plant
and soil.

Unique Bioactive Formula

The unique formula of Farmics™ biostimulants 
is distributed through nanoparticles made with 
our proprietary technology, this significantly 
increases the nutrient absorption rate and 
reduces fertiliser requirement. For best 
results, we recommend reducing your current 
recommended dose of fertiliser (RDF) by 50% 
when using it in combination with Farmics™ 
biostimulants.*

*Based on field trial studies / بناًء ع� دراسات التجارب الحقلية

*Grown using Farmics™ agro-inputs



Why SOMRITH?

It accelerates plant growth and increases 
crop yield while sustainably improving soil 
quality.

SOMRITH is a powerful biostimulant
containing 50% sapropel i.e. carbon-rich 
prehistoric aquatic organic matter. This 100% 
natural, mineral-rich composition of SOMRITH 
increases your soil organic matter and
stimulates microbiological activity. Plants 
treated with SOMRITH show exceptional root 
and shoot growth and are more resistant to 
plant diseases–thanks to its formula containing 
humic and fulvic acid, chelated micronutrients, 
and amino acids derived from high-grade 
organic Russian peat. 

SOMRITH unlocks the power of sapropel to 
give you an abundant harvest.

We recommend reducing your current recommended dose of fertiliser 
(RDF) by 50% when using it in combination with SOMRITH.

لماذا سومريث؟

يسرع نمو النبات ويزيد غلة المحصول مع 
التحسین المستدام لجودة التربة.

سومريث ھو محفز نمو حیوي قوي يحتوي على ٪50 
سابروبیل (بقايا عضوية) أي مواد عضوية مائیة غنیة 

بالكربون تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. ھذه التركیبة 
الطبیعیة 100٪ والغنیة بالمعادن لمنتج سومريث تزيد 

من المادة العضوية للتربة وتحفز النشاط 
المیكروبیولوجي لألحیاء الدقیقة. تُظھر النباتات 

المعالجة بـمنتج سومريث نموًا استثنائیًا للجذور 
والبراعم وھي أكثر مقاومةً ألمراض النباتات بفضل 

تركیبته التي تحتوي على حمض الدبال وحمض 
الفولفیك والمغذيات الدقیقة المخلبة واألحماض 

األمینیة المشتقة من الخث (الدبال) العضوي 
الروسي فائق الجودة.

يطلق سومريث العنان لقوة السابروبیل 
الطبیعي لیمنحك حصاد وافر.

Benefits: الفوائد:

النبات وجودة  نمو  يعزز 
Enhances plant growth and quality

المغذية للعناصر  النبات  امتصاص  يحسن 
Improves nutrient uptake

النبات مناعة  Improves plant immunityيقوي 

بالماء االحتفاظ  على  التربة  قدرة  يحسن 
Improves soil water holding capacity

التربة ويعزز صحة  بالتربة  العضوية  المادة  يحسن 
Improves soil organic matter and soil health

التربة إنتاجیة  يزيد  بالتالي  التربة  نوعیة  يحسن 
Improves soil quality thus increasing
soil productivity

المغذية العناصر  وامتصاص  للنبات  الغذائي  التمثیل  يحسن 
Improves plant metabolism and nutrient uptake

SOMRITHOrganic sapropel and peat-based 
biostimulant

سومريث: سماد عضوي ومحفز زراعي من مواد عضوية متحللة 

نوصي بتقلیل الجرعة الحالیة الموصى بھا من السماد (RDF) بنسبة 50٪ عند استخدامه مع سومريث.



Benefits: الفوائد:

البذور إنبات  Improves seed germinationيحسن 

النبات مناعة  Improves plant immunityيقوي 

الجذور Strengthens the rootsيقوي 

المناخي لإلجھاد  السلبیة  اآلثار  من  يخفف 
Mitigates adverse effect of climate stress

للنبات الغذائي  التمثیل  يحسن 
Improves plant metabolism

النبات وجودة  نمو  يعزز 
Enhances plant growth and quality

ASAAVA Organic peat-based
biostimulant

أسافا: منشط عضوي لنمو النباتات مكون من نباتات متحللة

Why ASAAVA?

It accelerates plant growth and improves 
flowering and fruiting capacity.  

ASAAVA is a 100% natural peat-based 
biostimulant.
Made using sustainably-sourced and superior 
quality peat from Russia, ASAAVA is packed 
with humic acid, vital amino acids, macro and 
micronutrients found in carbon-rich prehistoric 
organic matter. As a growth promoter, it 
enhances the early stages of plant growth, 
supports leaf formation along with better root 
and shoot growth–resulting in early flowering 
and fruiting.

ASAAVA is every farmer’s dependable 
solution for a healthy harvest.

لماذا أسافا؟

يسرع نمو النباتات ويحسن قدرتھا على 
اإلزھار واإلثمار.

أسافا منشط عضوي طبیعي 100٪ لنمو النباتات 
مكون من نباتات متحللة (الدبال)

مصنوع باستخدام مصنوع باستخدام مصادر 
مستدامة ودبال عضوي فائق الجودة من روسیا، 

حیث أن أسافا غني باألحماض الدبالیة والحموض 
األمینیة الحیوية والمغذيات النباتیة الكبیرة والدقیقة 

الموجودة عصور ما قبل التاريخ الغنیة بالكربون 
العضوي. كمنشط لنمو النباتات فإنه يعزز المراحل 

األولى لنمو النباتات ويدعم تكوين األوراق جنباً إلى 
جنب مع نمو أفضل للجذور والبراعم مما يؤدي إلى 

اإلزھار واإلثمار المبكر. 

أسافا ھو الحل الذي يعتمد علیه كل مزارع 
للحصول على غلة وحصاد صحي.

We recommend reducing your current recommended dose of fertiliser 
(RDF) by 50% when using it in combination with ASAAVA.

نوصي بتقلیل الجرعة الحالیة الموصى بھا من السماد (RDF) بنسبة 50٪ عند استخدامه مع أسافا.



Contact us now
اتصل بنا اآلن

UAE
neha.cherian@virenxia.com

+971 56 775 2888

shameer.babu@virenxia.com
+971 50 436 1933

@virenxia
@farmics.official

@virenxia /virenxia



www.virenxia.com



VIRENXIA Group

Get in touch

Dubai   |   Kiev   |   Delhi   |   Singapore   |   Muscat   |   Moscow

Virentiatech Agricultural Services LLC
2002, One by Omniyat, Business Bay
P.O. Box 413949, Dubai, UAE

Virentiatech Private Limited
Gat No. 72, Main Road, Ghanegaon
MIDC Waluj, Aurangabad
Maharashtra – 431136, India

A
R

-
E

N
-

B
R

-
S

O
M

A
S

A
v

0
0

0
1


