
جني محاصيل أكثر وفرة



جنٌي أفضل للمحصول باســـتخدام 
الزراعية  BORSTAR® أغطية 

في الوقت الذي يتواصل فيه نمو عدد سكان العالم وتأثير 
تغيرات المناخ على الظروف الجوية، تبقى الحاجة إلى 

إدارة األمن الغذائي تحديًا رئيسيًا. تساهم حلول األغطية 
البالستيكية المتطورة التي تنتجها بروج ألغطية البيوت 

الزراعية وأغطية التربة الواقية في حماية المحاصيل 
الزراعية وتحسين نوعيتها وإنتاجيتها وخفض كمية المياه 

المستخدمة فضاًل عن تعزيز اإلنتاج الزراعي. 



ريٌّ فعال للمزروعات بفضل منتج 
AQUILITY™

يستحوذ القطاع الزراعي على نحو 70% من المياه 
المستخدمة على مستوى العالم حيث يتجه المزيد 

من المزارعين إلى استخدام أنظمة ري مبتكرة لضمان 
استهالٍك أمثل للمياه وخفض التكاليف والحفاظ على 

هذا المورد الثمين. تساعد مجموعتنا من منتجات 
™Aquility لتصنيع أنابيب الري البالستيكية بالتنقيط 

في الحد من هدر المياه والمساهمة في إنتاج مزيد من 
األغذية بأقل قدر ممكن من المياه. 



 BORSTAR® فوائد تقنية

تتميز أغطية البيوت الزراعية البالستيكية المصنوعة من البولي 
إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بتقنية ®Borstar ذات التوزيع 

الثنائي للوزن الجزيئي بقدرتها على نقل ونشر ضوء إشعاع 
التمثيل الضوئي النشط مما يسمح بوصول أمثل ألكبر كمية 

من الضوء إلى المحصول الزراعي الذي ينمو داخل البيت الزراعي 
البالستيكي. إن الخاصية الضبابية العالية لهذه االغطية والتي 
تصل إلى 80% تساعد بشكل فعال على نشر أشعة الشمس 
التي تدخل البيت الزراعي وتوزعه بالتساوي حول منطقة زراعة 

المحصول كلها.

أثبتت دراسات مستقلة أجرتها عدة معاهد بحثية رائدة أن تشتيت 
الضوء داخل البيوت الزراعية البالستيكية يحّسن من جودة 

المحاصيل الزراعية وُيّسرع نموها ويمكن أن يساهم في تعزيز 
إنتاجية المحاصيل الزراعية وبالتالي زيادة نسبة الربحية وفعالية 

العملية الزراعية بالنسبة للمزارعين.

كما تتميز أغطية البيوت الزراعية البالستيكية المصنعة بتقنية 
®Borstar بمرونتها القوية التي تمكنها من تحقيق مزيد من 

المتانة ودورة حياة أطول. وهذا ما يمّكن الزارعين من تحقيق 
توفير في التكلفة وتقليل عدد مرات تغيير هذه الرقائق.
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أغطية بورستار
- تأثير الضوء المشتت

األغطية الشفافة التقليدية
- تأثير الضوء المباشر

FB2230 بيت بالستيكي زراعي يستخدم غطاء بورستار

تأثير اإلشعاع الضوئي النشط على عملية التمثيل الضوئي للنباتات 

التمثيل الضوئي هو العملية التي تقوم النباتات من خاللها باستغالل الطاقة اآلتية من أشعة الشمس وثاني أكسد الكربون والماء إلنتاج 
غذائها ومواصلة نموها.

يعتبر نشر وتوزيع ضوء إشعاع التمثيل الضوئي النشط )PAR( بانتظام فوق المحاصيل الزراعية التي تنمو داخل البيوت الزراعية 
البالستيكية أمر مهم جدًا لعملية التمثيل الضوئي للنباتات، ويساهم في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية بنسب إيجابية مختلفة بشرط 

توافر البيئة الزراعية المناسبة.

مخطط لعملية التمثيل الضوئي في النباتات
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تشاركت شركة بروج مع جامعة الصين الزراعية في إجراء تجارب 
بحثية في ثالثة مزارع تقع في بكين، شاندونغ وزيجيانغ متخصصة 

في زراعة الطماطم والباذنجان الختبار أداء أغطية بيوتها البالستيكية 
المصنعة بتقنية ®Borstar ومقارنتها بأغطية البيوت الزراعية 

التقليدية الشفافة.

النتائج

تحكم أفضل في درجة الحرارة
خالل الفترات التي ترتفع فيها درجات الحرارة وأشعة الشمس 

القوية، ساعدت أغطية البيوت الزراعية المصنعة من مادة 
Borstar® FB2230 على نشر الضوء وخفض درجة الحرارة داخل 

البيت الزراعي بمعدل 6.5 درجات مئوية مما ساهم في حماية 
النباتات من الحرارة الحارقة.

توزيع أفضل وأكثر تساويًا للضوء
أكدت التجارب البحثية أنه في الظروف الجوية المشمسة والغائمة 

حصلت الطبقات العليا والوسطى والسفلى للمحاصيل الزراعية 
المزروعة داخل البيوت الزراعية البالستيكية المصنعة من مواد 

بتقنية ®Borstar على ضوء أكثر مقارنة بالمواد التي ُصنعت منها 
أغطية البيوت الزراعية التقليدية الشفافة.

البيئة المشمسة: أغطية بورستار FB2230 الخاصة بالبيوت الزراعية البالستيكية مقارنة باألغطية التقليدية الشفافة
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البيئة الغائمة: أغطية بورستار FB2230 الخاصة بالبيوت الزراعية البالستيكية مقارنة باألغطية التقليدية الشفافة
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 BORSTAR® FB2230
الضوء المشتت يحّسن إنتاجية وجودة المحصول الزراعي

البيت الزراعي البالستيكي المغطى 
بأغطية بورستار FB2230 سّجل 

درجات حرارة منخفضة

البيت الزراعي البالستيكي المغطى 
بأغطية تقليدية شفافة سّجل درجات 

حرارة عالية

داخل البيت الزراعي البالستيكي المغطى بأغطية بورستار والذي يوفر الضوء 
المشتت االمثل لزيادة االنتاج والجودة

التجربة الزراعية – الصين



فوائد حصد المحاصيل الزراعية من البيوت الزراعية التي تستخدم 
:Borstar® مواد تغطية التربة المصنعة بتقنية

تعزيز الخصائص الميكانيكية مقارنة بمادة البولي إيثيلين الخطية  	
منخفضة الكثافة التقليدية

تحسن في تشتيت أصباغ البلمرة مع انخفاض في المحتوى )الفضي  	
FB2230 واألسود( بسبب التغطية الضبابية العالية من مادة

انخفاض في محتوى مادة البولي إيثيلين منخفضة الكثافة لتحقيق  	
توفير أفضل في التكلفة وانخفاض في المكونات الممزوجة 

بالخليط
قابلية معالجة ممتازة لتحقيق إنتاج أعلى وِحمل منخفض على آالت  	

التصنيع
تقليل جيد في استخدام مواد التصنيع بفضل الخواص الميكانيكية  	

المميزة زراعة الفراولة باستخدام أغطية بورستار للتربة

الحفاظ على رطوبة التربة وتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية
إن الرقائق التي تصنع منها أغطية التربة تساهم في تحسين ظروف عملية الزرع وتعديل البيئة المكروية للتربة تحت هذه األغطية من 
خالل التحكم برطوبة التربة ودرجة حراراتها. باإلضافة إلى الحفاظ على الرطوبة، ُتستخدم أغطية التربة أيضًا للحد من تكرار عملية الري، 

منع تعرية التربة، تعزيز اإلنبات المبكر، واألهم من ذلك، مكافحة الحشائش الضارة.

الزيادة في اإلنتاج )%(بدون غطاء التربةغطاء التربة

44.427.561.5الملفوف )طن/فدان(

2512.4101.6القرنبيط )طن/فدان(

33.324.436.5الطماطم )طن/فدان(

4333.3فول دوليشوس )طن/فدان(

97.815.4الفلفل )طن/فدان(

نتائج التجارب الزراعية بالتعاون مع جامعة اشاري ن ج رانغارو الزراعية، الهند

تأثير الضوء المشتت على الجودة

محتوى السكر )%(

فيتامين سي )ميليغرام/100غرام(

30.3

2.44

27.3

3.49

تأثير الضوء المشتت على االنتاج

المصدر: تجارب الحقول في جامعة الصين الزراعية ومركز خدمات المزارعين
الموقع: نينغشا، شاندونغ و بكين - الصين

عدد الورود باليوم

الغطاء المنافسغطاء بورستار المشتت للضوء

طماطم/شاندونغ 
)كيلوغرام(

فليفلة/بكين 
)كيلوغرام(

%21.2%12.4

6,864
7,811

5,664
6,950

الكرنب/اإلمارات 
)كيلوغرام(

%11.4

5,800
5,200

ورود/الهند

*%21.0

8,142

6,714

تأثير الضوء المشتت على الكلوروفيل/التربة* في أجزاء الجذوع

الجذوع السفلىالجذوع الوسطىالجذوع العليا

36.2

54.3
59.1

33.7

49.3
57.0

%3.68%10.1%7.4

المحصول: طماطم     الموقع: بكين، الصين 
الغطاء المنافسغطاء بورستار المشتت للضوءالغطاء المنافسغطاء بورستار المشتت للضوء

* تجربة الزراعة في التربة 

تأثير الضوء المشتت على وقت قطف الثمار

الضوء المباشر )الوقت االضافي(الضوء المشتت )الوقت الحقيقي(

تجربة البيت الزراعي باستخدام مواد بروج )تجربة النباتات المزروعة في اوعية(
الموقع: ليوا، العين - االمارات العربية المتحدة

األسابيع المتبقية للحصاد

2

2

الخيار

الفليفلة

6

12

20 10 5 015

نتائج البحوث المثبتة حول فوائد الضوء المشتت



AQUILITYTM

تلتزم شركة بروج بمواجهة تحديات زيادة إنتاج الغذاء مع وجود 
 Aquility™ مصادر مياه محدودة. إن مجموعتنا من مواد

المخصصة لتصنيع أنابيب الري البالستيكية بالتنقيط تساعد على 
تحسين كفاءة المياه وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية – عامالن 

مهمان يساهمان في التصدي للتحديات العالمية المتمثلة بشح 
المياه وزياردة الطلب على الغذاء.

يستخدم معظم مصّنعي أنظمة الري خليطًا من المواد – 
عادة البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، البولي إيثيلين 

منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة مع خليط أصباغ 
من الكربون األسود وإضافة مساعدات معالجة البوليمرات 

أحيانًا – وذلك لتحقيق رغبتهم في إنتاج خطوط فرعية 
أسطوانية أو مسطحة الشكل.

تساهم مجموعتنا من منتجات ™Aquility في الحد من الحاجة 
إلى مزج مواد خام مختلفة، ومن ثم ضمان وجود مواد متناسقة 

وذات جودة عالية لتصنيع خطوط الري الفرعية وأشرطة الربط 
واألنابيب الفرعية. كما ُتمّكن منتجات ™Aquility مصّنعي 

األنابيب البالستيكية من تشغيل خطوطهم اإلنتاجية بسرعات 
أعلى مقارنة مع استخدام مادة البولي إيثيلين التقليدية.

الري بالتنقيط يوفر 80-90% من كفاءة استخدام المياه

ملخص البيانات
حلول بورستار لألغطية الزراعية

اسم المنتج

معدل تدفق 
االنصهار

)190 درجة مئوية / 
2.16 كيلوغرام(
غرام/10 دقائق 

معدل تدفق 
االنصهار

)190 درجة مئوية 
/ 5.0 كيلوغرام(
غرام/10 دقائق 

معدل تدفق 
االنصهار

)190 درجة مئوية / 
21.6 كيلوغرام(
غرام/10 دقائق

الكثافة
كيلوغرام/

متر 
مكعب

معدل مقاومة 
التشققات الناتجة عن 
اإلجهاد البيئي - %10   

lgepal / F50

األداء الرئيسي

FB13500.150.60159355000 > ساعة

صالبة أكبر، انتقال ممتاز للضوء المشتت، ضبابية 
ومتانة ميكانيكية حتى في درجات الحرارة المنخفضة. 

خاصية ممتازة في مقاومة التشققات الناتجة عن 
اإلجهاد البيئي.

FB22300.251229235000 > ساعة

انتقال ممتاز للضوء المشتت، ضبابية ومتانة 
ميكانيكية حتى في درجات الحرارة المنخفضة. 

خاصيات غلق جيدة وخاصية ممتازة في مقاومة 
التشققات الناتجة عن اإلجهاد البيئي.

حلول ™Aquility للري

اللونالنوعاسم المنتج

معدل تدفق 
االنصهار

)190 درجة مئوية / 
2.16 كيلوغرام(
غرام/10 دقائق 

الكثافة
كيلوغرام/

متر 
مكعب

معدل مقاومة 
التشققات الناتجة عن 
اإلجهاد البيئي - %10   

lgepal / F50

األداء الرئيسي

LE2270
بولي إيثيلين 

خطي منخفض 
الكثافة

5000 > ساعة0.22926طبيعي
صنف طبيعي للخطوط الفرعية المسطحة 

واألسطوانية الشكل

اللونالنوعاسم المنتج

معدل تدفق 
االنصهار

)190 درجة مئوية / 
2.16 كيلوغرام(
غرام/10 دقائق 

الكثافة
كيلوغرام/

متر 
مكعب

معدل مقاومة 
التشققات الناتجة عن 
اإلجهاد البيئي - %10   

lgepal / F50

األداء الرئيسي

HE1490 بولي إيثيلين
1000 > ساعة0.35948طبيعيعالي الكثافة

صنف طبيعي ألنابيب الري بالتنقيط ورشاشات 
المياه وأنابيب المرافق الخدمية
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بروج برايفت ليمتد
شارع ون جورج #18-01 سنغافورة 049145

info@borouge.com :هاتف: 4100 6275 65+  فاكس: 1233 6377 65+  بريد الكتروني

أو شمولية  بدقة  يتعلق  أي توكيالت فيما  أية ضمانات وال  بورياليس وبروج  النشر. ال تقدم شركتا  تاريخ  أعاله دقيقة وموثوقة وفقًا لمصادرنا وحتى  الواردة  المعلومات  تعتبر  المسؤولية:  إخالء 
المعلومات الواردة أعاله، وال تتحمل أية مسؤولية تجاه تبعات استخدام هذه المعلومات أو وجود أية أخطاء في النشر. ويقع على عاتق العميل مسؤولية اختبار منتجاتنا ليقتنع بها وتحديد مدى مالئمة 
المنتجات لمتطلباته.كما يتحمل العميل المسؤولية الكاملة تجاه استخدام المنتجات بالطريقة الصحيحة واآلمنة ووفقًا لما ينص عليه القانون، إضافة إلى مناولة واستخدام منتجاتنا في عملية اإلنتاج. 
ال يشكل أي مما ورد أعاله ضمانة )صريحة أو ضمنية، ترويجية وقابلة للتسويق أو مالئمة لغرض معين، تتوافق مع مؤشرات األداء، تتطابق مع النماذج والعينات، مع عدم التعدي أو غيرها(، كما ال 
يحمي أي مما ورد أعاله من القوانين أو براءات االختراع التي يتم الرجوع إليها. وفي حالة استخدام المنتجات التي توفرها بورياليس وبروج مع مواد يوفرها طرف ثالث، تقع على عاتق العميل مسؤولية 
جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمواد التي يوفرها الطرف الثالث، وضمان أن استخدام هذه المواد مع المواد التي توفرها شركتي بورياليس وبروج يحقق األهداف المرجوة ويفي بمتطلبات العميل. 
ال يتم تحمل أية مسؤولية ناتجة عن استخدام منتجات بورياليس وبروج باالشتراك مع منتجات أخرى. إن المعلومات الواردة هنا تتعلق بشكل حصري بمنتجاتنا عندما ال يتم استخدامها باالشتراك مع 

منتجات طرف ثالث. 

نبذة عن بروج 

تعتبر بروج التي تأسست كشراكة بين شركتي أدنوك وبورياليس شركة بتروكيماوية رائدة في توفير 
الحلول البالستيكية المبتكرة لخدمة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسيارات والتغليف والرعاية 
الصحية والزراعة. وبفضل طاقتها اإلنتاجية السنوية اإلجمالية التي تبلغ 4.5 مليون طن، أصبحت 
بروج تملك أكبر مجمع متكامل إلنتاج البولي أوليفينات في العالم، كما تسعى الشركة إلى زيادة 

طاقتها اإلنتاجية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030. 
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