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Wafer improves soil structure by increasing 
water - holding capacity and reducing water 
in�ltration, which results in plant tolerance 
to drought and reduces soil erosion. Waref.. a 
natural and organic fertilizer, an ideal 
supplement for enhancing your plants 
growth. Waref increases disease resistance in 
plants especially to soil - born diseases, 
which drastically reduces the need for 
agrochemicals. The thermal drying of sludge 
(bio solids) is a complete biological process 
ensures the destruction of pathogens and 
weeds seed. Waref is ideal for outdoor 
applications such as farming, home 
gardening, landscaping etc.



Waref.. a natural and organic fertilizer, is an 
ideal supplement for enhancing your plants 
growth. Waref is produced in – the state of art – 
DISC's sludge thermal drying unit, in the 
wastewater treatment plant in Raysut. With a 
modern laboratory at site, the product 
undergoes stringent quality check at every 
stage of production, supervised by team of 
experts.Produced under very strict procedures, 
Waref fertilizer is safe for growing fodder, trees, 
and all kinds of outdoor plants and for lawns. 
The product is community and environment – 
friendly and it complies with local and 
international standards. 



Waref 
organic fertilizer
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 كما يعمل سماد وارف على تحسين تركيبة التربة
لفترة بالماء  االحتفاظ  على  قدرتها  مــن   ويزيد 
 طويله وبالتالي يقـلل من فـقدان الماء وترشـيحها
تآكـل من  ويحد  جفاف  تحــمل  على   والــقدرة 
 التــربة. بسبب المـعالجـــة الحـــرارية فـــإن سمـــاد
 ووارف خـالي مـــن مــســـببات ا�مراض والطفيليات
التــربة ا�مراض  النباتات  مقـــاومة  من   ويزيــد 
الزراعيــة. الـمبيـدات  إلى اسـتخدام  الحـاجة   ويقلل 
الزراعي لالستخدام  مــثاليا  يعـد  وارف   سمـاد 
الــمــســطـحات و  المنــزلية  الحــدائـق  و    الخـــارجـــي 

الخضراء.١



إنتــاجـه من سمـاد عضوي معالج حــراريا يتـم   وارف 
المعالجة بمحــطة  الحراري  التـجـفـيف  وحدة   قبل 
جهز حــديثا  مخــتبرا  المحطة  وتــضم   بريسوت. 
المنتج اختبار  على  تعمل  التي  التقنيات   بأفضل 
اªنتاج عملية  أن  وبــما  مـختصـين.  خـبـراء   بإشـراف 
 القائمة على التجفيف الحـراري للحــمأة تـعد من طرق
الصــديــقــة ا�ســـمـــدة  ªنـــتــاج  عـــالـمـيــا   الــرائــدة 
أحـــدث وفــق   ، مــنـتج  وارف  سمــاد   للـبـيـــئــة.فــإن 
لزراعة مناسبا  يعتبر  العالمية  والمعايير   المواصفات 
في المزروعة  النباتات  أنواع  وجميع  وا�عالف   ا�شجار 

الحقول الخارجية وحدائق والمسطحات الخضراء. ١


