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CREATIVE Growth With …
Amino Acids and Vitamins.

والفيتامينات دعامة  األمحاض األمينية    
تعمل على تقوية

. النباتات   



The Role of Free Amino Acids 
and Vitamins

األحماض األمينية والفيتامينات 
More Strength To Grow 

Stronger

نحو أفضل أداء تنشيطي   ... األحماض األمينية      .



األحماض األمينيةاألحماض األمينية
Amino AcidsAmino Acids

شكل عام يوضح البنية األساسية للحمض األميني     















األدوار الهامـة التي تقـوم بهــا  
ــ     األحـمـــــاض             والفيتامينات بالمرآب داخل النباتات        ة    األميـنيــ



 .أهم األدوار التي تقوم بها  األحماض األمينية داخل النباتات          

الدور األساسي الذي يلعبه الحمض داخل النبات          الحمض األميني   م 

جليسين 1
تنشيط تكوين  (تنشيط التمثيل الضوئي ورفع آفائتة    

الكلوروفيل والنمو الخضري آما وان له دور هام في تخليب             
وله دور مرتبط بعملية التلقيح وعقد الثمار      ) بعض العناصر

.  فقط) 75(وهو أبسط حامض أميني حيث أن وزنه الجزيئي             

) تنشيط تكوين الكلوروفيل    (يؤثر في سرعة نمو النباتات     االنين2

يؤثر في سرعة نمو النباتات وتكوين الجذور وتكوين البذور             فالين  3

 االيثيلينيسرع من نضج الثمار ألنه يدخل في دورة تكوين        ميثيونين4
C2H4    التجذير   آما له دور في تنشيط



 .أهم األدوار التي تقوم بها  األحماض األمينية داخل النباتات      تابع  

الدور األساسي الذي يلعبه الحمض داخل النبات          الحمض األميني   م 

زيادة المجموع الخضري والنمو والتبكير في         أيزوليوسين        5
المحصول  

يزيد من قوة احتمال النبات في مقاومة األمراض       ثريونين      6

يزيد من سرعة العمليات الحيوية وتنظيمها داخل        سيستين      7
.النبات ويزيد من القدرة على مقاومة األمراض        

تحسين وبناء الخاليا النباتية وتكوين اللجنين           فينيل االنين          8

سيرين    9
يزيد من قدرة  احتمال النبات في مقاومة األمراض         

وتنشيط تكوين الكلوروفيل و له دور هام في     
التوازن الهرموني داخل النباتات         



 .أهم األدوار التي تقوم بها  األحماض األمينية داخل النباتات             :تابع  

الدور األساسي الذي يلعبه الحمض داخل النبات      الحمض األميني  م 
يزيد من مقدرة احتمال النبات في مقاومة األمراض      سريونين10

والنمو   ) تنشيط تكوين الكلوروفيل     (زيادة المجموع الخضري و       اليسين11
والتبكير في المحصول      

جلوتاميك  12
يلعب دورًا في تخليص الخاليا من السموم الناتجة عن           

و زيادة المجموع           آما أن له دورًا بعمليات التلقيح    األمونيا
الخضري والنمو والتبكير في المحصول           

يحسن من مقاومة النباتات لألمراض      اسبارتيك  13

ارجنين 14
 – العطش   -  البرد -مقاومة الظروف الصعبة مثل الحر          

وله دور في تكوين البولي أميد وانقسام الخاليا           ( الملوحة     
) وتشجيع تكوين الجذور وتكوين الكلوروفيل           



 .أهم األدوار التي تقوم بها  األحماض األمينية داخل النباتات             :تابع  

الدور األساسي الذي يلعبه الحمض داخل النبات   الحمض األميني م

15
 هيدروآسي

برولين 
 الملوحة    - العطش   -  البرد -مقاومة الظروف الصعبة مثل الحر          

برولين 16
 الملوحة     – العطش   -  البرد -مقاومة الظروف الصعبة مثل الحر          

 الخاليا   بروتوبالزميعمل على زيادة   (وتنشيط إنبات حبوب اللقاح     
) فيقلل من مخاطر التلف الناتج عن اإلجهاد        

17
 هيدروآسي
اليسين

زيادة نمو المحصول والتبكير في المحصول            

زيادة في النمو والمحصول والتبكير في المحصول وتحسين                  هيستدين18
آفاءة عمل الفوسفور داخل النباتات         

لنمو النباتات  ) IAA(   المنشطة  األآسيناتيساعد على تكوين    فانتربتو19
ويلعب دورًا هام في التبكير   



تى وعند استخدام األحماض األمينية يجب أن يؤخذ في االعتبار عدة نقاط ح   •
 -:تتحقق االستفادة الكاملة منها للنباتات  

هل هي أحماض أمينية حرة أم آلية ؟    •
 . Lفي الوضع الفراغي   "   Free Amino Acid" حيث تفضل الصورة الحرة      

Amino Acid            وليست الكلية المرتبطة حيث إن الصورة المرتبطة تعنى اتحاد
وزنها الجزيئي عالي جدًا وبالتالي    ) بروتين (بيبدتيديةاألحماض آلها في صورة سلسلة    

ح الورقة   يصعب نفاذها من خالل الثغور وطبقات البشرة ويحدث لها تراآم على أسط            
طوبة مما    وفي حالة تواجدها متراآمة على أسطح األوراق دون امتصاص تتحد مع الر           

أما إذا آانت في صورة حرة وتم تفكيك الروابط     , يشجع اإلصابات الفطرية والبكتيرية   
ويسهل نفاذها وامتصاصها وهذه هي      ) األحماض منفردة وحرة    ( تصبح البيبتيدية

  .  الصورة المفضلة لألحماض األمينية المستخدمة في الزراعة          



هل النباتات المرشوشة سليمة وخالية من       •
 ؟ اإلصابة باألمراض الفطرية والبكتيرية أم ال    

حيث يفضل مراعاة حالة النباتات المرضية حيث يفضل رش                  
النباتات الغير مصابة حتى ال تحدث األحماض األمينية تشجيع لنمو          
الفطريات والبكتريا أما إذا آانت النباتات سليمة سوف تعطى األحماض                    

. األمينية أفضل تأثير تنشيطي 



يفضل الرش  في الصباح الباآر  وليس فترة       •
الظهيرة آما ويتجنب الرش بعد الظهيرة    

. والغروب 
عدم الخلط مع المرآبات المحتوية على الكالسيوم      •

. و الزيوت المعدنية ,   الكبريت , 
الرش عند بداية دورات النمو وبداية عقد الثمار •

وعقب الشتل به لتحسين نمو الجذور     



األحماض األمينية•
هي منشط حيوي تمتص وتنتقل      

بسرعة داخل أجزاء النبات المختلفة       
لما لها من تأثير مباشر على النشاط    

.اإلنزيمي بالنبات  



 . آروآي يوضح سرعة انتقال األحماض األمينية الحرة داخل أنسجة الورقة       )1(شكل 

خاليا الورقة وتنشط     عند رش األحماض األمينية على أوراق النباتات تنتقل بسرعة إلى جميع          
حيوي به مما يعمل على تعويض  البالزما في الخاليا فتمد النبات بطاقة حيوية آبيرة تكمل النشاط ال             

. الطاقة المفقودة بواسطة النباتات أثناء عمليات الهدم والتنفس               



   النيوآليوتيدات       آما وتدخل في تكوين         •
 النمو وبالتالي فهي          وهرمونات   والفيتامينات        

 والبروتوبالزم    مكون أساسي للمادة الحية         
تدخل في تكوين اإلنزيمات وبالتالي تشارك                    •

.التفاعالت اإلنزيمية في الخاليا        في 
.تدخل في بناء األغشية الخلوية          •



ح  آروآي يوضح اثر الرش باألحماض األمينية على تنشيط إنبات حبوب اللقا          )2( شكل 
وزيادة حيويتها وبالتالي زيادة المقدرة على اإلخصاب          



)  Fruit setting(األحماض األمينية تعمل على تنشيط عملية تلقيح و عقد الثمار        
.وتقليل تساقط األزهار   



 الشعيرات تنتقل األحماض األمينية بسهولة ويسر خالل الجذور ذلك من خالل              
لتي تلعب الجذرية ثم االوعية الجذرية للنبات والحظ تأثير األحماض األمينية ا         

, المنجنيز  , الزنك , الحديد   (  دورًا هام آمادة مخلبية تستطيع تخليب آل من     
) الكالسيوم , الماغنسيوم , النحاس  

    النمو وبالتالي   وهرمونات   والفيتامينات  النيوآليوتيداتآما وتدخل في تكوين     * 
 .والبروتوبالزم فهي مكون أساسي للمادة الحية           

     الخاليا   تدخل في تكوين اإلنزيمات وبالتالي تشارك في التفاعالت اإلنزيمية في    * 
.تدخل في بناء األغشية الخلوية     * 

 خالل       ويمكن لألحماض األمينية أن تنتقل بسهولة ويسر خالل الجذور ذلك من               
التي  الجذرية ثم االوعية الجذرية للنبات والحظ تأثير األحماض األمينية        الشعيرات 

, المنجنيز , الزنك , الحديد   ( تلعب دورًا هام آمادة مخلبية تستطيع تخليب آل من      
) الكالسيوم , الماغنسيوم , النحاس  



سرعة توصيل الغذاء للبراعم    
  المثبط  ABAو إيقاف نشاط  

للبراعم

األحماض 
األمينية 

الفيتامينات      

تنشيط االنقسام الخلوي
تكوين أنسجة وعائية بالبراعم  

تنشيط 
تخليق 

البروتينات    
واإلنزيمات  

الطبيعية 

زيادة نشاط  
البراعم
وتبكير  
تفتحها  

 تخليب العناصر الغذائية         

 وانتقالها للبراعم الساآنة                  

السيتوآينين
و 

األآسينات

+

+

شكل (4)  آروآي يوضح أثر األحماض األمينية والفيتامينات و         األآسينات    الطبيعية  
 بالمرآب على تنشيط تبكير النمو ودفع البراعم للنمو            



األحماض األمينية تحسن التوازن الهرموني مما يساعد على                           
. تحفيز البراعم وتنظيم معدل األزهار وتثبيت عقد الثمار                  

األحماض األمينية تزيد من معدل إنتاج وتمثيل اإلنزيمات                         
الطبيعية بالنبات     

وهو في الوضع الحر        " جلوتاميك      " إن الحمض األميني        
 L-Glutamicبالصورة     

L-Proline  ) للبرولين    ( يعمل على تنشيط التخليق الحيوي               
وهو من أهم األحماض األمينية التي تساعد النباتات على                        

الملوحة      مثل   ) Stress(  مقاومة معظم ظروف اإلجهاد        
والبرودة ودرجات الحرارة المرتفعة وآذلك العطش وسوء                    

.   التهوية بالتربة      



PHYToAlexines      االآسينات     الفيتو    
وهي مرآبات تفرزها النباتات لتحسين نظام المناعة داخلها                                 

  فينولية     عندما تصاب باألمراض وهي مرآبات                
األحماض األمينية             

   تزيد من مستوى تكوين          
 الفيتواالآسينات     

ولهذا فأن االحماض األمينية لها دور هام في   
 البياض – الفيتوفثراالوقاية والدفاع من أمراض 

 . بيثيم –الزغبي 

) Phosphite + Amino Acids(



 

Poly Amines

Natural Auxines

Root Grwth Stimulators . 

L.Methionine + L . Tryptophan

S- ADenosil Methionine

Arginine-

  يوضح أثر األحماض األمينية في تنشيط نمو الجذور   )5(شكل 



نشطات والمثبطات الداخلية          يوضح اآلثار الناجمة عن تعرض النبات لظروف اإلجهاد وعالقتها بالم           )9( شكل 
. وآيفية عالجها     



أهم الفيتامينات المؤثرة على    
أداء ونمو وجودة الحاصالت    

 النباتية



الدور األساسي الذي يلعبه داخل النبات                الفيتامين م 

1
الثيامين  
Vit.B1

Thiamine

له دورًا آبيرًا في تنشيط النمو        
وتنظيم عمليات النمو داخل      

.النبات 



الدور األساسي الذي يلعبه داخل النبات  الفيتامين م 

2
ريبوفالفين
Vit.B2

Riboflavin

يدخل في التمثيل الضوئي ويشارك في      
عمليات األآسدة   (نقل االلكترونات    

وتنشيط التمثيل الضوئي    )  واالختزال    
 الطبيعية المنشطة   االآسينات  وتكوين 

.للنمو داخل النبات     



الدور األساسي الذي يلعبه داخل النبات  الفيتامين م 

3

حامض 
النيكوتين  

)نياسين(
Nicotinic 

Acid

   إنتقال يعمل آمساعد أنزيمي في  
 هو المادة  التربتوفان   اإليدروجين و    

 واالوآسين األولية  لحامض النيكوتين   
ولهذا فله دور آبير مساعد مع  ... 

.  في تكوين الجذور    االوآسين 



الدور األساسي الذي يلعبه داخل النبات          الفيتامين     م 

4
  وبيرودآسال     بيردآسين 

وبيروآسامين   
(Vit B6 Complex)

 –السوق    ( يتواجد بجميع أجزاء النبات  
مما يدل )  البذور – الجذور    –األوراق 

. على أهميته داخل النبات      
ويلعب دورًا هامًا في تنشيط نمو الجذور      -
آعامل مساعد في التغيرات الحيوية      -

األمينية
 وثاني اآسيد   األمونياتفاعالت نزع     -

الكربون  
آما ويشارك في تكوين الحامض األميني         -

واالآسين    التربتوفان 
  الكربوهيدرات   وله دور هام في تمثيل      -

والدهون     



الدور األساسي الذي يلعبه داخل النبات  الفيتامين م 

 بيوتين5
Biotin

له دورًا في تنظيم عمليات   
البناء والهدم داخل النبات   

"آريبس أساسي بدورة " 



الدور األساسي الذي يلعبه داخل النبات                الفيتامين م 

6
حامض االسكوربيك   
Ascorbic  Acid

"C"فيتامين  

.تنشط عمليات التمثيل الضوئي  -
منظم هام لحاالت التأآسد واالختزال   -

.للبروتوبالزم 
.يؤثر في أآسدة ونشاط اإلنزيمات داخل النبات-
 NADPHيدخل في انتقال األيدروجين من   -

".أآسدة واختزال بالنباتات "إلي األآسجين  



More Strength to 
Grow Stronger

Develop the 
metabolic 
potential 

Of your crops

With Amino Acids and
Vitamins.

األحماض األمينية والفيتامينات            
تعمل على تنشيط التمثيل الغذائي               

.وتبكير نمو النباتات         

....بدايـــة من اإلنبـات   































مميزات استعمال        
     أمينو باور 



يساعد المرآب على امتصاص العناصر        )  1(
الغذائية من األسمدة الطبيعية المضافة للتربة            

ويرجع ذلك لكون األحماض     (بكفاءة عالية  
ويساعد على   ) األمينية مواد مخلبية طبيعية         

تشجيع نمو المجموع الجذري وله تأثير        
هرموني آما ويشجع التزهير والتلقيح والعقد               

    وزيادة حجم الثمار وتبكير النضج         



يزيد من المجموع الجذري      )2(
ويرجع ذلك   (بدرجة آبيرة 

 لكل من   األوآسيني للتأثير  
ويشجع   )  والمثيونين  التربتوفان 

تخليق البروتين بالنبات  



 عملية التمثيل الضوئي  يحسن ) 3(
بالنبات مما يسمح للنبات بإنتاج عالي 

 التي تنعكس  الكربوهيدراتيةمن المواد 
" على حجم وجودة الثمار والدرنات   

 – اليسين – االنين   –جليسين  
Vit  ريبوفالفين   B2 " 



األحماض األمينية بالمرآب تلعب  )4(
مقاومة الظروف  دورًا هامًا في  

الحرارة العالية والمنخفضة       (المغايرة 
 – الغدق   – الجفاف – الملوحة –

  البرولين  يرجع لتأثير) (سوء التهوية  
)  ارجنين  – برولين هيدروآسي    –



مرآبات طبيعية    :  األحماض األمينية هي       ) 5( 
  والجيد للنبات  النمو المتوازن   تساعد على    

وتزيد من استجابة النبات للتسميد       
 ويرجع هذا لتأثير آًال             ومقاومته لألمراض

 فينيل     – سيرين    – سيستين    – ثريونين   ( من 
Vit )  +    " االسبارتك      –  سريونين      –االنين     

B1  "   الثيامين  " 



باإلضافة للفيتامينات المنشطة التي تعمل               )   6( 
  ه على تحسين نمو المحاصيل البستاني        

 نباتات    – محاصيل   – فاآهة   –خضر   (
وتزيد من قوة نموها زيادة )   الزينة    

.   المجموع الجذري للنباتات وتقويته           
  " نيكوتينك   حامض      +  تربتوفان   " 



األحماض األمينية الموجودة بالمرآب          )  7( 
تعمل على سرعة امتصاص العناصر        
الغذائية وذلك من خالل انتقالها خالل النبات                
وبالتالي يعمل على حدوث تحفيز حيوي            
للنبات وأيضًا تعتبر حامل نشط تحسن من          
آفاءة المبيدات المرشوشة حيث تساعد على              

 .  فتح الثغور وزيادة آفاءة التمثيل بالنبات             



تعمل األحماض األمينية  الموجودة بهذا          ) 8( 
 حيث توجد  الكلورفيلي      على النسيج    المرآب   

زيادة     حيث يعمل على  , خاليا البناء الضوئي    
 الكلوروفيل واستقبال الطاقة الضوئية             ترآيز  

 - االنين  – حليسين (وسكريات البناء الحيوي     
 – ثيامين    –  ريبوفالفين " فيتامينات    ) +   اليسين

"  حمض االسكوربيك    



حماية الترآيب الخلوي         يعمل المرآب على       )  9( 
 عن  التغيرات الغير   من اآلثار الناجمة   

حيث يقي النبات من تمزق        )  اإلجهاد (مناسبة   
يعمل المرآب على خفض       (خالياه نتيجة للصقيع   

وآذلك يقي النبات من الجفاف )   درجة التجمد 
يتم احتجاز  (الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة       

الماء وذلك لزيادة الضغط          



مرآبات طبيعية      :  األحماض األمينية هي    )  10( 
وتزيد      والجيد للنبات        النمو المتوازن    تساعد على      

من استجابة النبات للتسميد ومقاومته                
  –  ثريونين ( ويرجع هذا لتأثير آًال من       لألمراض

 – سريونين  – فينيل االنين – سيرين   –  سيستين 
Vit  ) +   "االسبارتك  B1 "   الثيامين   " 

  –  برولين(وذلك بتأثير آًال من       ) األسموزي   
)برولين  هيدروآسي   –  أرجنين  –فينيل  االنين  



توفير الطاقة الالزمة لتصنيع  ) 10(
فعل " البروتين داخل النبات  

الفيتامينات مع األحماض   
" .األمينية



توفير جزء من االحتياجات )  11( 
 للنباتات وآذلك منع النيتروجينية

   للنباتات  باألمونياالتسمم الداخلي 
) راجع لتأثير جلوتاميك (




