
Web site : Web site : www.uad-eg.com

المتحدون للتنمية الزراعية     



  إآس -فيتامين   
مستخلص طبيعي غني بالفيتامينات المرآزة           
يحتوي علي خليط من الفيتامينات عالية        
الترآيز والتأثير عالوة علي احتوائها علي        
مجموعة من العناصر الصغرى األساسية و           

البوتاسيوم  
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  إآس  -فيتامين 
منشط طبيعي عالي الترآيز والتأثير مرآز               

لخليط من الفيتامينات      % 9يحتوي علي 
 . .األساسية  

محفزمنشطمنظم
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Vitamins Vitamins -- XX

               الفيتامينات                   الفيتامينات    

مرافقات انزيمية        مرافقات انزيمية        
   Anti oxidants Anti oxidantsمضادات اآسدة     مضادات اآسدة     



-- : :الترآيب  
Vit الثيامين     B1Thiamine
Vitفالفين   ريبو B2 Riboflavin

Nicotinieحامض النيكوتين     Acide
: المرآب   Bمجموعة فيتامينات   

 بيرودآسال   -
 بيرودآسان  -
  بيرودآسامين-

Biotin بيوتين
L.ascorbic :  حامض االسكوربيك Acide Vit. C
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منظم
لعمليات النمو الداخلية بالنباتات حيث ينظم عمل لعمليات النمو الداخلية بالنباتات حيث ينظم عمل 
  اإلنزيمات وآذلك ويزيد من اإلنقساماتاإلنزيمات وآذلك ويزيد من اإلنقسامات
المرستيمية مما ينعكس علي زيادة النموات المرستيمية مما ينعكس علي زيادة النموات 

..الخضرية والجذرية والثمرية  الخضرية والجذرية والثمرية  
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منشطمنشط
يعمل علي تنشيط النمو بوجه عام وينشط عملية 
التزهير والعقد واإلخصاب آما يساعد في التبكير    

 .وينشط التجذير وينشط التمثيل الضوئي 
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محفزمحفز
يرفع من مقدرة النباتات لتحمل معظم ظروف يرفع من مقدرة النباتات لتحمل معظم ظروف 

  –– عزم  عزم –– عطش   عطش  –– برودة  برودة ––حرارة   حرارة   "  "  اإلجهاد اإلجهاد 
وآذلك يزيد من مستوي وآذلك يزيد من مستوي .. ."   .. ."   ملوحة  ملوحة  

. . الفيتواالآسينات الداخلية ومستوي البروتين الفيتواالآسينات الداخلية ومستوي البروتين 
مما يرفع من مستوي مما يرفع من مستوي ) ) خطوط الدفاع  خطوط الدفاع  (  (  بالنباتات بالنباتات 

المناعة والمقاومة الداخلية لعديد من األمراض المناعة والمقاومة الداخلية لعديد من األمراض 
 "   "  يحس المناعة الداخلية  يحس المناعة الداخلية  " " الفطرية الفطرية 
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األثر التنشيطي للفيتامينات األساسية الموجودة        
  علي نمو النباتات   )  إآس -فيتامين  (   بالمرآب  

VitVit. B1    Thiamine. B1    Thiamineالثيامين    الثيامين    
له دور آبير في تنشيط النمو وتنظيمه داخل        له دور آبير في تنشيط النمو وتنظيمه داخل        

    النباتالنبات
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األثر التنشيطي للفيتامينات األساسية الموجودة        
    علي نمو النباتات   )  إآس -فيتامين  (   بالمرآب  

Vitفالفين      ريبو B2 Riboflavin
ينشط عملية التمثيل الضوئي ويشارك في نقل      
االلكترونات أي عمليات األآسدة واالختزال    
وينشط تكوين االآسينات الطبيعية داخل النباتات       
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األثر التنشيطي للفيتامينات األساسية الموجودة        
    علي نمو النباتات   )  إآس -فيتامين  (   بالمرآب  

Nicotinieحامض النيكوتين   Acide
له دور أساسي في تكوين االآسينات ولهذا فهو        
ينشط التجذير آما يلعب دورًا أساسيًا في زيادة            

  المستيمية   االتقسامات  
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األثر التنشيطي للفيتامينات األساسية الموجودة        
    علي نمو النباتات   )  إآس -فيتامين  (   بالمرآب  

   : :المرآب  Bمجموعة فيتامينات   
بيرودآسال     --
 بيرودآسان  -
    بيرودآسامين-

 : :وهي تتواجد بجميع أنسجة النباتات مما يدل علي أهميتها     
بات تلعب دورًا هاما في تمثيل الكربوهيدرات والدهون والبروتين داخل الن           --
واالآسين    تشارك في تكوين الحامض االميني التربتوفان   -
ن مقدرة النباتات   له دور آبير في تفاعالت نزع االمونيا وثاني أآسيد الكربون وتزيد م    -

 علي تحمل ظروف االجهاد المختلفة        
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األثر التنشيطي للفيتامينات األساسية الموجودة        
  علي نمو النباتات   )  فيتامين إآس   (   بالمرآب  

Biotin بيوتين
له دور هام في تنظيم عمليات البناء والتمثيل الغذائي        

    داخل النبات وأساسي ألتمام عملية التنفس    
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األثر التنشيطي للفيتامينات األساسية الموجودة        
 علي نمو النباتشات   )  فيتامين إآس   (   بالمرآب  

Lascorbic حامض االسكوربيك   Acide Vit.C

)  الكلوروفيللي   (  ينشط عملية التمثيل الضوئي      --
وتكوين السكريات داخل النبات   

     منظم لعمليات األآسدة واالختزال داخل النبات    -
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فيتامين إآس   
منشط عالي التأثير و الكفاءة يستخدم لتنشيط جميع مراحل       منشط عالي التأثير و الكفاءة يستخدم لتنشيط جميع مراحل       

ويجعل ويجعل ) ) الجذري والخضري و الزهري و الثمري             الجذري والخضري و الزهري و الثمري             ( ( النمو  النمو  
آما آما ) ) االجهاد   االجهاد   ( ( النباتات تقاوم الظروف الخارجية المغايرة       النباتات تقاوم الظروف الخارجية المغايرة       

..يعمل علي تنشيط اإلنزيمات  يعمل علي تنشيط اإلنزيمات  
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  أحمد أبو اليزيد      /   د 
المكتب العلمي     المكتب العلمي      
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