
تعلیمات االستخدام: أرسانا 
يمكن استخدام أرسانا للرش على األوراق ومعالجة الجذور ومعالجة البذور.

* ألفضل النتائج استخدم الجرعة الموصى بھا.

2. إعادة الزرع بالبراعم

1. الرش الورقي أو معالجة البذور أو الجذور للخضار/النباتات

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

40 مل
قبل 
البذار 

100 لتر ماء 
غمر 

الجذور 
15 يوم500 مل

180 لتر ماء  رش 60 يوم900 مل

120 لتر ماء  رش 30 يوم600 مل

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

40 مل 
معالجة البذور

قبل 
البذار 

100 لتر ماء 
قبل 
البذار

15 يوم500 مل

180 لتر ماء  رش 60 يوم900 مل

120 لتر ماء  رش 30 يوم600 مل

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 6 
ساعات 

40 مل
قبل 
البذار 

100 لتر ماء  رش 15 يوم500 مل

180 لتر ماء  رش 60 يوم900 مل

120 لتر ماء  رش 30 يوم600 مل

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

40 مل
قبل 
البذار 

100 لتر ماء 
قبل 
البذار

15 يوم500 مل

180 لتر ماء  رش 60 يوم900 مل

120 لتر ماء  رش 30 يوم600 مل

الخضراوات /النباتات
نسبة التخفیف الموصى 

بھا/ تحضیر محلول عمل 

في الماء / الفدان

الوقت
طريقة 

التطبیق

الكمیة الواجب 

استخدامھا 

لكل فدان

زراعة الزھور

القطن 

أية محاصیل أخرى

لعشب 

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

التوت (الفراولة،
توت العُلیق)

قبل 
البذار 

100 لتر ماء 
غمر 

الجذور 
15 يوم

180 لتر ماء  رش 60 يوم

120 لتر ماء  رش 30 يوم

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

الحبوب والمحاصیل 
الصناعیة

(القمح واألرز والذرة 
والشعیر والشوفان والذرة 

الرفیعة والدخن اللؤلؤي 
(الباجرا) وما إلى ذلك)

قبل 
البذار 

100 لتر ماء 
غمر 

الجذور 
15 يوم

180 لتر ماء  رش 60 يوم

120 لتر ماء  رش 30 يوم

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

المحاصیل الفنیة 
والعلفیة

(الخردل وفول الصويا 
والفول السوداني 

وعباد الشمس 
والجوت واألعالف)

قبل 
البذار 

100 لتر ماء 
غمر 

الجذور 
15 يوم

180 لتر ماء  رش 60 يوم

120 لتر ماء  رش 30 يوم

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

البقولیات (الحمص، 
البازالء، البازالء، الفول، 

العدس، إلخ)

قبل 
البذار 

100 لتر ماء 
غمر 

الجذور 
15 يوم

180 لتر ماء  رش 60 يوم

120 لتر ماء  رش 30 يوم

الخضراوات /النباتات
نسبة التخفیف الموصى 

بھا/ تحضیر محلول عمل 

في الماء / الفدان

الوقت

1 لتر ماء 
نقع البذور 
لمدة 4 
ساعات 

خضروات (شمندر
باذنجان، ملفوف،
خیار، زھرة، ثوم،

قرع، بصل، يقطین،
طماطم، فلفل،

بطاطا الخ)
الخضار الورقیة (الجزر،

الحلبة، الخس،
الفجل والسبانخ).

النباتات الطبیة (تولسي،
اشواغاندا، الكزبرة،

النعناع واللیمون والكاري
(ورقة، إيزابغول وأكثر

قبل 
البذار 

طريقة 

التطبیق

100 لتر ماء 
غمر 

الجذور 
15 يوم

180 لتر ماء  رش 60 يوم

120 لتر ماء  رش

40 مل 
معالجة البذور 

500 مل

900 مل

600 مل 

40 مل 
معالجة البذور 

500 مل

900 مل

600 مل

40 مل 
معالجة البذور 

500 مل

900 مل

600 مل

40 مل

500 مل

900 مل

600 مل

الكمیة الواجب 

استخدامھا 

لكل فدان

40 مل 
معالجة البذور 

500 مل

900 مل

30 يوم600 مل 

customercare@farmics.com+97145148696 :للدعم واالستفسار

15 لتر ماء 
نقع البذور لمدة 

4 ساعات
600 مل

بوقت 
الزرع

160 لتر ماء  رش 800 مل
 30
يوم 

160 لتر ماء 
من خالل نظام 
الري بالتنقیط 800 مل

 90
يوم 

120 لتر ماء  من خالل نظام 
الري بالتنقیط

150 600 مل
يوم 

120 لتر ماء  من خالل نظام 
الري بالتنقیط

210 600 مل
يوم 

الخضراوات /النباتات
نسبة التخفیف الموصى 

بھا/ تحضیر محلول عمل 

في الماء / الفدان

الموز والبراعم 
األخرى 

طريقة التطبیق

الكمیة 
الواجب 
استخدام
ھا لكل 

فدان

الوقت



DIRECTIONS FOR USE: ARSANA
ARSANA can be used for foliar application, root treatment, and seed treatment.

Vegetables/Plants

Recommended
ratio for dilution

/ preparing Working
Solution in water/acre

Qty
to be used
per acre

Time

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml
Seed treatment

Vegetables (beetroot
brinjal, cabbage,
cucumber, flowers, garlic,
gourds, onions, squash,
tomato, pepper,
potato etc.)
 
Leafy vegetables (carrot,
fenugreek, lettuce,
radish, spinach)

Medicinal plants (tulsi, 
ashwagandha, coriander, 
mint, lemongrass, curry 
leaf, isabgol & more)

Before
sowing

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml
Seed treatment

Berries (strawberry,
raspberry)

Before
sowing

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

Application
method

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml
Seed treatment

Grain & industrial crops
(wheat, rice, maize,
barley, oats, sorghum,
pearl millet (bajra) etc.)

Before
sowing

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml
Seed treatment

Technical & forage crops
(mustard, soybean,
groundnut, sunflower,
jute, forages)

Before
sowing

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml

Legumes (chickpea,
pigeonpea, peas, beans,
lentils, etc.)

Before
sowing

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml

Floriculture

Before
sowing

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

* For best results use the indicated dosage.

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml
Seed treatment

Before
sowing

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml

Cotton

Before
sowing

100 L water500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

1 L water
Soaking of
seeds for 
4 hours

40 ml

Any other crop

Turf

Before
sowing

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

Vegetables/Plants

Recommended
ratio for preparing
Working Solution

in water/acre

15 L water600 ml

Banana and 
other shoots

At the
time of
planting

160 L waterSpray

Soaking of seeds
for 4 hours

800 ml
30

days

160 L water
Through Drip

Irrigation System
800 ml

90
days

120 L water
Through Drip

Irrigation System
600 ml

150
days

120 L water
Through Drip

Irrigation System
600 ml

210
days

Application
method

Qty
to be
used

Time

II. Replanting with shoots

I. Foliar spray, seed or root treatment for vegetables/plants 

Vegetables/Plants

Recommended
ratio for dilution

/ preparing Working
Solution in water/acre

Qty
to be used
per acre

Time Application
method

100 L water
Root

drenching
500 ml 15 days

180 L waterSpray900 ml 60 days

120 L waterSpray600 ml 30 days

Root
drenching
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