
كيب (W/V) الوحدة المصدر  التر

ي  
يوضعي 11.. % نبات   

 
ايزومر) -(لاحماضيامينيةيحرةيف  

ي  
ي 115 % نبات  يالكل  وجي    النيت 

يالعضوي 15. % االحماضياالمينية وجي    النيت 

ي 4 % هيدروكسيدياالمونيوم  
يالمعدت  وجي    النيت 

 الكثافة g/ml .1.1 وزن/حجم

 PH 115 درجةيالحموضة 

 تيراسورب ورقي

 احماض امينية حرة للرش الورقي في الوضع
L-isomer 

يستخدم رشا عند تعرض النبات للصدمات مثل الصقيع او العطش الشديد او   -1
الملوحة العالية واالمطار       

وبعد تعرض النبات للتسمم من المبيدات الحشرية او الفطرية او رش مبيدات  -2
الحشائش      
لزيادة االنتاجية ورفع جودة المحصول -3  
يمكن اضافته مع االسمدة الورقية وال يفضل خلطة مع المبيدات الفطرية -4  
يمكن اضافته مع االسمدة المستخدمة لعالج نقص العناصر ومنظمات النمو    -5

والمنشطات الطبيعية حيث انه يدعم امتصاص العناصر الغذائية        
ايزومر( إلنتاج البروتينات   -تستخدم الخلية األحماض األمينية في وضع ) ل -6

ايزومر ( في جدار              -بينما يتم انتاج األحماض األمينية في وضع ) د    
خاليا البكتيريا وبالتالي االحماض االمينية في الوضع ) ل ( هي التي تستخدم     
إلنتاج البروتين وبالتالي هي االفضل للنباتات      

 



ايزومر( التي تتكون منها البروتينات في جميع -االحماض االمينية في الوضع )ل
 الكائنات الحية وهي

) االنين , سيستين , فينيل أالنين , حمض األسبارتيك , حمض الجلوتاميك , 
 هيستيدين , آيسولوسين ,

ليوسين , ليسين , ميثيونين , برولين , سيرين , تيروسين , ثريونين , تريبتوفان , 
 فالين.(

كل هذه األحماض األمينية موجودة في تيراسورب , بفضل عملية إنتاجها والتي 
تعتمد علي عملية التحلل االنزيمي وبالتالي الحفاظ علي االحماض االمينية 

المستخلصة من التكسر علي عكس طرق االستخالص االخري التي تستخدم 
 الكيماويات حيث يحدث تكسير لألحماض االمينية وتقل كفائتها

 

 

االحماض االمينية الوحيدة التي تدخل 
في تركيب البروتين هي الموجودة علي 

 صورة 
L-isomer 



 الوظيفة االحماض االمينية

يواألرجيني  ي  التطور الجذري الميثيوني  

ي،يحمضيالجلوتاميكيوسيستي  ي يني،يليسي   ي،يست  ي،يفالي   ولي    مقاومة االجهاد التر

بتوفانيوالميثيوني  ي    الت 
 
 التنظيم الهرمون

ي،يجليكاينيوبرولي  ي  الطعم أالني  

 اللون فينيليأالني  ي

يوحمضيالجلوتاميك ولي   زيادة نسبة انبات حبوب  التر
 اللقاح

ولي  ي  زيادة نسبة انبات البذور التر

ي،يجلوتاميكيوبرولي  يي ي،يليسي   ي،يجاليسي   أالني      
 
 التمثيل الضون

ولي  ي تنظيم االمتصاص  التر
 االسموزي

يوميثيوني  ي ي،يبرولي   ي،يحمضيالجلوتاميكي،يليسي    فتح الثغور أالني  

 النبات الجرعة مالحظات

ي/يي11. عنديرشيمبيداتياالعشابيعنديطوريالتفري    غ ي/يهكتاري111.لت  لت  ي   القمحيويالشعت 

ي سميي4عندماييصليطوليالثمرةيال  ي/يي511  ي/يهكتاري111.لت  لت  البطيخيوالشماميوالخياري 
 والكوسة

يومي51بعديالشتليثمييكرريكلي ي/يي5—5  ي/يهكتاري111.لت  لت   ملفوفيوزهرةيوخس 

يومي51ورقةيويكرريكليي5عنديعمري ي/يي5  ي/يهكتاري111.لت  لت   البصليوالثوم 

يومي1.عنديعقديالثماريويكرريكلي ي/يي5—5  ي/يهكتاري111.لت  لت   الفراولة 

ي سمي5-6عندماييصليطوليالثمرهيال  ي/يي5  ي/يهكتاري111.لت  لت   الفاصوليايوالبازالء 

5,4,.سميوبعديكاليمنيالحشةيي6-4عنديطولي ي/يي5  ي/يهكتاري111.لت  لت  سيم   التر

ديوالصقيع يالتر  
 
يويكرريف هت   

ي/يي511 عنديالت  ي/يهكتاري111.لت  لت   طماطميوباذنجانيوفلفل 

يومي51سميوتكرريكليي1.عنديارتفاعي ي/يي5  ي/يهكتاري111.لت  لت   البطاطس 

يوتكونيالثماري هت   
ييوالت  ةيالنمويالخض  ي/يي5-511 خالليفت  ي/يهكتاري111.لت  لت   الحمضيات 

يوتكونيالثماري هت   
ييوالت  ةيالنمويالخض  ي/يي5 خالليفت  ي/يهكتاري111.لت  لت   الزيتون 

 جرعات ومواعيد االستخدام


