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إنتاجية أكثر بين طن وطنين لكل هكتار
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إلنتاج أفضل محصول ممكن،
وتزويد المحاصيل بمقاومة ضد اآلفات واألمراض باإلضافة إلى مستوى 

نضٍج متقدم، تحتاج المحاصيل أن تكون بأمثل حالة صحية.

ال تتمثل الصحة المثالية للمحاصيل في مجرد انعدام األمراض بها، 
فتحقيق أفضل صحة لتلك المحاصيل يتطلب تربة سليمة وبصحة جيدة.

النباتات بالفطرة لديها استراتيجية لتبني تربة صحية لنفسها، حيث 
تقوم النباتات بإنتاج مركبات طبيعية ُتسمى بـ اإلفرازات الجذرية، وهي 

مواد عضوية نافعة تخرج من خالل جذورها في التربة.

تلك اإلفرازات الجذرية عبارة عن مجموعة معقدة من المركبات التي 
تقاوم وتقضي على البكتيريا والفطريات الضارة في التربة1، وفي نفس 
النافعة2.  البكتيريا والفطريات  الوقت تصنع بيئة مناسبة لتزيد من 

هذه اإلفرازات الجذرية تخلق تربة صحية.

أصبحت اإلفرازات الجذرية موضوع دراسات علمية مكثفة في جميع 
أنحاء العالم نظًرا لما توفره من فوائد مذهلة للتربة والنبات3.

ومن هنا استثمرت شركة أجمور )Agmor Inc( أكثر من ثمانية عشر عاًما 
في البحث حول ودراسة إفرازات جذور النباتات. ونتيجة لما أجريناه من 
أبحاث مكثفة، توصلنا إلى ابتكار منتج نباتي عالي الفعالية لتحسين 

.)NEB( "تغذية التربة تحت االسم التجاري "نيب

لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل معنا 
 info@rootexudates.com عبر البريد اإللكتروني



NEB باستخدام

 NEB بدون

ن التربة نيب NEB على تقنية اإلفرازات الجذرية، وهي  يعتمد ُمحسِّ
مركبات طبيعية نافعة تنتجها النباتات وتخرج من جذورها إلى التربة.

تقاوم اإلفرازات الجذرية بشكل طبيعي وتقمع البكتيريا والفطريات الضارة 
في التربة، ولكنها في نفس الوقت تزيد من الكائنات الحية النافعة بها.

ن التربة نيب  تقليل ما هو ضار وزيادة ما هو نافع، أي أن ُمحسِّ
NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية يخلق تربة صحية.

1

2

3

يخلق تربة بصحة جيدة

مثال على تقليص ُمسببات األمراض الطبيعية 
بالتربة من خالل استخدام منتج تحسين تغذية 

التربة نيب NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية. 
الصور ُمقدمة من جامعة مينيسوتا األمريكية

NEB باستخدام  NEB بدون



NEB باستخدام NEB بدون

أُثبتت فعاليته 
بل مؤسسات بحثية مرموقة

ِ
من ق



NEB الزيادة بفضل NEB باستخدام NEB بدون

1.85 ط/ه 5.25 ط/ه 3.40 ط/ه األرز # 96أ

2.05 ط/ه 4.25 ط/ه 2.20 ط/ه األرز # 96ب

2.36 ط/ه 6.24 ط/ه 3.88 ط/ه األرز # 136

2.14 ط/ه 5.22 ط/ه 3.08 ط/ه األرز # 137

2.50 ط/ه 4.90 ط/ه 2.40 ط/ه األرز # 145

1.62 ط/ه 5.05 ط/ه 3.43 ط/ه األرز # 166

1.65 ط/ه 5.33 ط/ه 3.68 ط/ه األرز # 167

1.07 ط/ه 5.46 ط/ه 4.39 ط/ه األرز # 170

1.28 ط/ه 3.98 ط/ه 2.70 ط/ه األرز # 173أ

0.90 ط/ه 3.35 ط/ه 2.45 ط/ه األرز # 173ب

1.32 ط/ه 7.25 ط/ه 5.93 ط/ه األرز # 175

1.78 ط/ه 8.14 ط/ه 6.36 ط/ه األرز # 181

2.80 ط/ه 8.26 ط/ه 5.46 ط/ه األرز # 182أ

2.05 ط/ه 7.93 ط/ه 5.88 ط/ه األرز # 182ب

2.27 ط/ه 8.53 ط/ه 6.26 ط/ه األرز # 182ج

3.11 ط/ه 8.91 ط/ه 5.80 ط/ه األرز # 183أ

2.56 ط/ه 8.36 ط/ه 5.80 ط/ه األرز # 183ب

1.90 ط/ه 8.86 ط/ه 6.96 ط/ه األرز # 184

1.24 ط/ه 7.83 ط/ه 6.59 ط/ه األرز # 185

0.74 ط/ه 4.76 ط/ه 4.02 ط/ه األرز # 186

3.69 ط/ه 8.82 ط/ه 5.13 ط/ه األرز # 195أ

3.64 ط/ه 8.77 ط/ه 5.13 ط/ه األرز # 195ب

2.68 ط/ه 8.22 ط/ه 5.54 ط/ه األرز # 197

2.88 ط/ه 8.48 ط/ه 5.60 ط/ه األرز # 198أ

3.15 ط/ه 8.75 ط/ه 5.60 ط/ه األرز # 198ب

6.84 ط/ه 4.71 ط/ه المتوسط

الدراسات البحثية لمحاصيل األرز

إنتاجية أكثر بين طن وطنين لكل هكتار

+ 2.13 ط/ه

 زراعة األرز
الدراسات البحثية

 قم بتحميل التقارير
البحثية الكاملة من



تجارب التأكد من النتائج التي أجرتها 
مؤسسة PT Wilmar Chemical، وهي الموزع 

لمنتج نيب NEB في إندونيسيا

NEB الزيادة بفضل NEB باستخدام NEB بدون

1.57 ط/ه 9.17 ط/ه 7.6 ط/ه سارادان

2.3 ط/ه 12.15 ط/ه 9.85 ط/ه ونوارسي

1.69 ط/ه 9.09 ط/ه 7.4 ط/ه بيالنج-كينسينج

1.95 ط/ه 9.15 ط/ه 7.2 ط/ه داجانجان

0.9 ط/ه 7.23 ط/ه 6.33 ط/ه ميجايان

1.21 ط/ه 9.43 ط/ه 8.22 ط/ه ساواهان

1.41 ط/ه 9.59 ط/ه 8.18 ط/ه انج جيم�ي

1.45 ط/ه 8.68 ط/ه 7.23 ط/ه بيالنج-كينسينج

2 ط/ه 9.48 ط/ه 7.48 ط/ه جيوان

1.19 ط/ه 10.08 ط/ه 8.89 ط/ه كاري

1.96 ط/ه 8.53 ط/ه 6.57 ط/ه بيالنج-كينسينج

1.53 ط/ه 8.81 ط/ه 7.28 ط/ه بالريجو

1.24 ط/ه 9.48 ط/ه 8.24 ط/ه بيالنج-كينسينج

0.76 ط/ه 7.73 ط/ه 6.97 ط/ه ماديون

1.32 ط/ه 9.25 ط/ه 7.93 ط/ه جيجر

0.98 ط/ه 7.5 ط/ه 6.52 ط/ه بالريجو

1.09 ط/ه 7.37 ط/ه 6.28 ط/ه بالريجو

1.45 ط/ه 9.38 ط/ه 7.93 ط/ه وونجو

9 ط/ه 7.56 ط/ه + 1.44 ط/هالمتوسط

بل الموزع
ِ
 تجارب التأكد من ق

إنتاجية أكثر بقدر 1.44 طن لكل هكتار



نبات األرز

الفوائد لمحصول األرز

NEB باستخدام NEB بدون

عناقيد أكثر
 1-2 طن

 لكل هكتار
محصول إضافي

نضوج ُمتقدمسنابل أكثر

األرز

محصول أكثر سنابل أكثر عناقيد أكثر

محصول إضافي
طن/هكتار

محصول الحبوب
طن/هكتار عدد السنابل  طول النبات عند

وقت الحصاد
 عناقيد األرز عند

وقت الحصاد
 عناقيد األرز
بعد 30 يوًما

----- 6.36 b 21.80 e 93.65 d 24.93 e 21.88 c  NEB بدون

+ 1.78 8.14 a 28.30 a 101.23 a 34.38 a 27.45 a NEB باستخدام



حقل زراعة األرز )المشتل(

يسهل تطبيقه
قم بإضافة الكيس إلى البخاخ

متوافق مع الكيماويات الزراعية

تكلفة منخفضة
التكلفة على المزارع 0.35 

دوالر للكيس الواحد

نضوج ُمتقدم = الزرع مبكًرا بحوالي 4 لـ 8 أيام

التعافي السريع من صدمة عملية الزرع

شتالت أقوى وأكثر مقاومة لآلفات واألمراض

كل 1 هكتار من شتالت األرز يتطلب 3 أكياس فقط

NEB باستخدام  NEB بدون

يسهل رؤيته
ال تصدق حتى ترى



الفوائد لنبات الذرة

نباتات أكبر
كتلة حيوية أكبر

 1-2 طن
 لكل هكتار

محصول إضافي
نضوج ُمتقدمكوز ذرة أكبر

الذرة

الذرة

NEB باستخدام NEB بدون

محصول أكثر كوز ذرة أكبر نباتات أكبر

المحصول إضافي
طن/هكتار

محصول الحبوب
طن/هكتار

قطر الكوز
سم

طول الكوز
سم

الكتلة الحيوية
كجم

طول النبات
سم

----- 6.07 g 4.71 e 17.97 e 6.49 e 206.98 d  NEB بدون

+ 3.02 9.09 b 5.37 a 21.84 a 7.87 ab 260.04 ab NEB باستخدام



NEB باستخدام NEB بدون

الفوائد للطماطم

المزيد من
الثمار 

% 45–30 
محصول أكثر

 ثمار أكثر قابلة
للتسويق

الطماطم

نضوج ُمتقدم

خضراوات وفواكه

المحصول النضوج أكثر قابلية للتسويق ثمار أكثر

 المحصول
نسبة الزيادة %

 المحصول
طن/هكتار

 عدد األيام
حتى النضوج

 الثمار الغير
قابلة للتسويق

 الثمار القابلة
للتسويق

 متوسط
وزن الثمرة ثمرة/هكتار

---- 37.28 cd 74.67 b 14.00 ab 60.57 cd 95.9 388.530 c  NEB بدون

+47٪ 54.82 a 72.33 b 9.43 c 100.20 a 109.53 ab 500،670 a NEB باستخدام



الفوائد للكرنب

% 45–30 
محصول أكثر

 وزن أكثر قابل
للتسويق

 الكرنب

خضروات
الرؤوس، والبصليات

رؤوس أكثر
ذبول وكساد أقل

NEB باستخدام NEB بدون

محصول أكثر
 النضوج
الُمتقدم وزن أكثر قابل للتسويق رؤوس كرنب أكثر

 المحصول
نسبة الزيادة %

 المحصول
طن/هكتار

 عدد األيام لتكوين
رأس الكرنب

 غير القابل للتسويق
الوزن اإلجمالي

 القابل للتسويق
الوزن اإلجمالي عدد الرؤوس/ قطعة األرض

---- 28.47 32.83 a 4.56 a 45.56 f 55.00 b  NEB بدون

73٪+ 49.37 29.33 c 1.60 b 78.99 a 58.33 a NEB باستخدام

نضوج ُمتقدم



الفوائد لمشاتل الخضروات

مشاتل الخضروات

NEB باستخدام NEB بدون

مشاتل
الخضروات

نضوج ُمتقدم
ا من 4 إلى 8 أيام مبكًر

 مقاومة لألمراض
أكثر

شتالت أكبر وأقوى

 تعافي أسرع من
عملية الزرع

إجمالي الوزن
الوزن الطازج، 128 شتلة

وزن أوراق النبات
الوزن الطازج، 128 شتلة

وزن الجذر
الوزن الطازج، 128 شتلة

228 جرام 180 جرام 48 جرام  NEB بدون

550 جرام 458 جرام 92 جرام NEB باستخدام



With NEBNo NEB
With NEBNo NEB

الفوائد للعنب

المزيد من
الثمار 

% 45–30 
محصول أكثر

 ثمار أكثر قابلة
للتسويق

أشجار العنب

نضوج ُمتقدم

خضراوات وفواكه

NEB باستخدام NEB بدون

محصول أكثر ثمار أكثر قابلة للتسويق ثمار أكثر

NEB محصول إضافي بفضل عنقود/ الغصن متوسط وزن العنقود 
)رطل/عنقود( إجمالي المحصول

---- 56.38 0.47 7.43 طن/فدان  NEB بدون

+ 31٪ 62.55 0.55 9.79 طن/فدان NEB باستخدام



NEB NEB بدونبدون NEB NEB باستخدامباستخدام

NEB NEB باستخدامباستخدام

NEB NEB بدونبدون

الفوائد للكرز

المزيد من
الثمار 

% 45–30 
محصول أكثر

 ثمار أكثر قابلة
للتسويق

الكرز

نضوج ُمتقدم

خضراوات وفواكه

محصول أكثر  النضوج
الُمتقدم ثمار قابلة للتسويق أكثر ثمار أكثر

عنقود/ الغصن المحصول
الغير قابل 
للتسويق 

)عملية اإلعدام(

 إجمالي القابل
للتسويق

الدرجة الثانية 
)للمعالجة(

الدرجة األولى 
)طازج(

 إجمالي
المحصول

---- ---- رطل 144 رطل 10.256 رطل 2.017 رطل 8.239 رطل 10.400  NEB بدون

+ 32٪ حوالي 11 يوم مبكرًا رطل 178 رطل 13.549 رطل 1،757 رطل 11.792 رطل 13.727 NEB باستخدام



NEB باستخدام NEB بدون

الفوائد لمشاتل األشجار

مشاتل األشجار

نضوج ُمتقدم
وقت أقل لزراعة الحقول

 مقاومة لألمراض
أكثر

شتالت أكبر وأقوى

 تعافي أسرع من
عملية الزرع

مشاتل األشجار
شتالت أقوى

أكثر مقاومة لألمراض
نضوج ُمتقدم

أوراق أكثر، نمو أكثر تقدًما

الساق
 سم

االرتفاع
 سم

عرض الورقة
 سم

طول الورقة
عدد األوراق سم

1.19 22.5 6.22 17.39 6.22  NEB بدون

1.34 27.78 7.10 21.13 8.00 NEB باستخدام



NEB باستخدام NEB بدون

التجارب الحقلية التأكيدية

ي ميانمار
موزع منتج نيب NEB �ف

  تم إجراء التجارب التأكيدية بواسطة مجموعة ميانمار أوبا

.)AWBA Myanmar Group(



التجارب الحقلية التأكيدية

 موزع منتج نيب NEB في بنجالديش
  تم إجراء التجارب التأكيدية بواسطة شركة الصناعات الكيمائية المتقدمة

.)Advanced Chemical Industries - ACI(

 NEB بدون

NEB باستخدام  NEB بدون

NEB باستخدام



التجارب الحقلية التأكيدية

NEB باستخدام NEB بدون

 موزع منتج نيب NEB في الفلبين
.)Allied Botanical Corporation( تم إجراء التجارب التأكيدية بواسطة الشركة المتحدة للنباتات



التجارب الحقلية التأكيدية

 NEB موزع منتج نيب
في إندونيسيا

تم إجراء التجارب التأكيدية بواسطة شركة بي-تي 
.)PT Wilmar Chemical( ويلمار الكيمائية 



With NEBNo NEB

سهل االستخدام

NEB باستخدام NEB بدون

NEB كيس نيب
 منتج نيب NEB السائل المعبأ في كيس

 الجرعة الصحيحة جاهزة لالستخدام

سهل االستخدام
 أضف الكيس إلى البخاخ المحمول على الظهر 

متوافق مع الكيماويات الزراعية

خيارات طرق االستخدام
يمكن أيًضا استخدام نيب NEB عن طريق 

مزجه مع األسمدة أو نقع الجذور أو 
اإلضافة إلى ماء الري، وما إلى ذلك.



With NEBNo NEB

NEB باستخدام NEB بدون

تكلفة منخفضة
0.35 دوالر أمريكي فقط لكل كيس بالسعر 

المقترح للبيع للمزارع )سعر الكتالوج(

سهل البداية باستخدامه
 NEB يمكن للمزارع أن يشهد بنفسه قوة تأثير نيب

مقابل دوالر واحد فقط )نسخة تجريبية لموسم كامل(

ال تصدق حتى ترى
مما يبني الثقة ومن ثم يؤدي إلى زيادة 

االستخدام )ونمو المبيعات(

تكلفة منخفضة



توزيع حصري
 تقنية جديدة عالية الهامش

 سوق محمي طويل األجل

شريحة عالية النمو

إفرازات نيب NEB الجذرية
 .)AGMOR INC( تكنولوجيا أمريكية مصنعة من قبل شركة أجمور 

رواد في تكنولوجيا اإلفرازات الجذرية
RootExudates.com

info@rootexudates.com

NEB باستخدام NEB بدون


