
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™: المنتج األفضل لتغییر طريقة زراعة 
المنتجات الغذائیة 

مدعوم بأفضل المكونات الطبیعیة، تم تصمیم المدخالت الزراعیة 
في منتج فارمیكس™ لمساعدة المزارعین على تبني ممارسات 

زراعیة مستدامة ذكیة من الناحیة المناخیة مع المحافظة على 
الربح الوفیر. نقدم لك منتجات زراعة عضوية مجربة ومختبرة تعمل 
على تحسین الحالة الصحیة العامة وغلة محصولك بینما تعكس 

أيضا سنوات من الضرر الكیمیائي والتملح الذي تعرضت له التربة. 
يساعد القائمین على التربة في حماية مواردنا الطبیعیة ألجیالنا 

القادمة، فھو حل واحد بكل األوقات.

تركیبة فريدة ونشطة بیولوجیا

توفر التركیبة الفريدة لألسمدة العضوية السائلة فارمیكس™ التغذية 
البیولوجیة والمعدنیة الضرورية للمحاصیل على مستوى الخلیة من 
خالل الجسیمات النانوية الصغیرة. عند وضعه على المحصول كرذاذ 

ورقي أو معالجة البذور أو غمر الجذور، تساعد الصیغة سريعة 
المفعول على تكسیر الكربون وتثبیت النیتروجین وحماية جذور 

النبات من مسببات األمراض والمساعدة على امتصاص العناصر 
الغذائیة. كل ھذا يحسن الكثافة الغذائیة للمحاصیل، مما يجعلھا 

تحتل مرتبة أعلى في الجودة في السوق بشكل طبیعي. 

تحول مربح للزراعة المتجددة

تعتبر المدخالت الزراعیة الخاصة بنا من فارمیكس™ قوية بما يكفي 
لتحقیق نتائج من دورة المحاصیل األولى نفسھا، مما يساعد 

المزارعین على التحول إلى الزراعة الخالیة من المواد الكیمیائیة 
منخفضة الكربون. يتم تصنیعھا في قائمة الحلول الزراعیة المتجددة 

الخاصة بنا وھي عناصر من الصحة االجتماعیة واالقتصادية - 
يكتسب المزارعون من خاللھا تربة صحیة كما أنھا تعمل على 

تحسین جودة المحاصیل، والغالل، وتحقیق أرباح أفضل.

About
Farmics™: Transforming How Food Is Grown

Powered by the best of nature, our Farmics™ 
agro-inputs are formulated to help farmers 
adopt Climate-Smart Sustainable Agriculture 
(CSSA) practices while staying profitable.
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. Helping the custodians 
of our soil protect our natural resources for our 
future generations, one solution at a time.

Unlocking the Power of Peat

The unique formula of Farmics™ liquid organ-
ic fertilisers delivers the necessary biological 
and mineral nutrition to crops at the cell level 
through nanoparticles. When applied to the 
crop as a foliar spray, a seed treatment or root 
drenching, the fast-acting formula helps break 
down carbon, fix nitrogen, protect plant roots 
from pathogens and help with nutrient 
absorption. All of this improves the nutritional 
density of crops, making them rank higher in 
quality in the marketplace, naturally.

A Profitable Switch to Regenerative 

Our Farmics™ agro-inputs are potent enough 
to deliver results from the first crop cycle 
itself, helping farmers shift to chemical-free 
low carbon agriculture. Fabricated into our 
regenerative agricultural solution matrix are 
elements of social and economic wellness – 
farmers achieve this gaining healthy soil, 
improve crop quality, yields and better profits.

*Grown using Farmics™ agro-inputs



Why ITVARA?

It improves soil microbial health, and 
resistance to biotic & abiotic stress.

ITVARA is a nutritionally-dense liquid organic 
fertiliser that helps increase your soil organic 
matter and stimulates soil microbiological 
activity. With a base component which 
contains 50% sapropel, ITVARA is also rich
in minerals and 100% natural. Treating plants 
with ITVARA will encourage their root and 
shoot growth, making them more resistant
to plant diseases – thanks to its formula 
containing humic and fulvic acid, chelated 
micronutrients, and amino acids derived from 
high-grade organic peat.

ITVARA is highly concentrated,
it is formulated and ideal to use on
low-fertility soil.

لماذا ايتفارا؟

يحسن صحة التربة المیكروبیة ومقاومة 
اإلجھاد الحیوي ولإلحیائي.

إيتفارا ھو سماد عضوي سائل كثیف العناصر الغذائیة 
يساعد على زيادة المادة العضوية في التربة ويحفز 

النشاط المیكروبیولوجي في التربة. مع المكون 
األساسي الذي يحتوي على 50٪ سابروبیل، إيتفارا 

غني أيضًا بالمعادن والطبیعیة 100٪. يشجع عالج 
النباتات بـ إيتفارا على نمو جذورھا وأوراقھا، مما 

يجعلھا أكثر مقاومة ألمراض النبات - بفضل تركیبته 
التي تحتوي على حمض الھیومیك والفولفیك، 

والمغذيات الدقیقة المخلبة، واألحماض األمینیة 
المشتقة من الخث العضوي (الدبال) عالي الجودة.

يطلق سومريث العنان لقوة السابروبیل 
الطبیعي لیمنحك حصاد وافر.

Benefits: الفوائد:

مباشرة وجودته  النبات  نمو  يحسن 
Improves plant growth & quality immediately 

الخضري والنمو  الغذائیة  العناصر  امتصاص  يحسن 
Improves nutrient uptake & vegetative growth

بالماء االحتفاظ  على  التربة  قدرة  يحسن 
Improves soil water holding capacity

والمناعة للنبات  الغذائي  التمثیل  يحسن 
Improves plant metabolism & immunity

التربة في  العضوية  المادة  يحسن 
Improves soil organic matter 

واإلنتاجیة التربة  جودة  تحسین 
Improves soil quality and productivity

الجذور منطقة  من  الغذائیة  العناصر  فقدان  من  يقلل 
Reduces loss of nutrients from the root zone

الواحد* للھكتار  المطلوبة  تكلفة/للكمیة  أقل  التركیز،  عالي 
Highly concentrated, lowest cost/quantity
required per hectare*

الكربوھیدرات تخلیق  يحسن 
Improves carbohydrate synthesis

ITVARAOrganic liquid
fertiliser

إيتفارا: السابروبیل العضوي والسماد السائل الخثي (الدبال)

*Upon following the recommended dosage

* عند إتباع الجرعة الموصى بھا.



ARSANA Organic liquid
fertiliser

أسافا: منشط عضوي لنمو النباتات مكون من نباتات متحللة

Why ARSANA?

It improves crop’s nutrient absorption 
capacity and biotic-abiotic resistance,
and regenerates soil health. 

ARSANA is a 100% natural liquid fertiliser 
containing sustainably-sourced quality peat. 
Its nutrient-rich formula contains humic acid, 
fulvic acid, vital amino acids, macro and 
micronutrients – all of which helps plants grow, 
correct nutrient deficiencies and stimulate soil 
health. ARSANA supports better 
root-and-shoot growth resulting in early 
flowering and fruiting.

ARSANA is highly concentrated,
it is formulated for and ideal to use
for sustainable agriculture.

لماذا أرسانا؟

يحسن قدرة المحصول على امتصاص 
المغذيات ومقاومته لألحیاء الإلحیائیة، ويجدد 

صحة التربة.

أرسانا ھو سماد سائل طبیعي 100٪ يحتوي على 
خث (دبال عضوي) عالي الجودة من مصادر 

مستدامة. تحتوي تركیبته الغنیة بالمغذيات على 
حمض الھیومیك وحمض الفولفیك واألحماض األمینیة 

الحیوية والمغذيات الدقیقة - وكلھا تساعد النباتات 
على النمو وتصحیح نقص المغذيات وتحفیز صحة 
التربة. يدعم أرسالنا نمو الجذور والبراعم بشكل 

أفضل مما يؤدي إلى اإلزھار المبكر واإلثمار.

أرسانا عالي التركیز، مستحضر ومثالي 
لالستخدام في الزراعة المستدامة.

*Upon following the recommended dosage

* عند إتباع الجرعة الموصى بھا.

Benefits: الفوائد:

وغیر سام Natural and non-toxicطبیعي 

البذور إنبات  Improves seed germinationيحسن 

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

والجودة والمناعة  النبات  نمو  يحسن 
Improves plant growth, immunity & quality

وقوتھا الجذور  بنیة  يعزز 
Promotes root architecture and strength

التربة في  موحد  بشكل  والتوزيع  التطبیق  سھل 
Easy to apply and distributes uniformly in soil

المغذيات نقص  ويصحح  المحاصیل  صحة  على  يحافظ 
Keeps crops healthy & corrects nutrient deficiencies

أقل اإلطالق،  بطیئة  مركزة  صیغة 
ھكتار* لكل  المطلوبة  تكلفة/للكمیة   

Concentrated slow-release formula,
lowest cost/quantity required per hectare*

للنبات الغذائي  التمثیل  يحسن 
Improves plant metabolism



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

-
I

T
V

A
R

S
v

0
0

0
1


