
 

تقنية جديدة تخلق تربة صحية
توزيع حرصي متاٌح لمرص

عزيزي السيد:

إلنتاج أفضل محصول ممكن، وتزويد المحاصيل بمقاومة ضد اآلفات واألمراض باإلضافة إىل مستوى نضٍج متقدم، تحتاج المحاصيل 
أن تكون بأمثل حالة صحية.   

ي مجرد انعدام األمراض بها، فتحقيق أفضل صحة لتلك المحاصيل يتطلب تربة سليمة وبصحة 
ال تتمثل الصحة المثالية للمحاصيل �ف

جيدة.

ي تربة صحية لنفسها، حيث تقوم النباتات بإنتاج مركبات طبيعية ُتسىم بـ اإلفرازات الجذرية،  اتيجية لتب�ف النباتات بالفطرة لديها اس�ت
بة. ي ال�ت

وهي مواد عضوية نافعة تخرج من خالل جذورها �ف

ي 
بة1، و�ف ي ال�ت

يا والفطريات الضارة �ف ي عىل البكت�ي
ي تقاوم وتق�ف تلك اإلفرازات الجذرية عبارة عن مجموعة معقدة من المركبات ال�ت

يا والفطريات النافعة2. هذه اإلفرازات الجذرية تخلق تربة صحية.    يد من البكت�ي ف نفس الوقت تصنع بيئة مناسبة ل�ت

بة والنبات3.    ي جميع أنحاء العالم نظًرا لما توفره من فوائد مذهلة لل�ت
أصبحت اإلفرازات الجذرية موضوع دراسات علمية مكثفة �ف

ي البحث حول ودراسة إفرازات جذور النباتات. ونتيجة لما 
كة أجمور )Agmor Inc( أك�ث من ثمانية ع�ش عاًما �ف ومن هنا استثمرت �ش

    .)NEB( ”بة تحت االسم التجاري “نيب ف تغذية ال�ت ي عاىلي الفعالية لتحس�ي
أجريناه من أبحاث مكثفة، توصلنا إىل ابتكار منتج نبا�ت

ي الصفحات التالية، لقد قمت بتلخيص أهم النقاط عن هذه التقنية واألبحاث المتعلقة بها 
يك ليتوىل التوزيع بمرص. �ف نبحث عن �ش

وفوائدها.  

، ي
مع أطيب تحيا�ت

كايل لووكس
الرئيس

كة أجمور  �ش

___________________________________________________________________________
1Root Exudates: The Hidden Part of Plant Defense, Ulrike Baetz and Enrico Martinoia, Trends in Plant Science, Feb 2014, Vol 19, No. 2
2Plant Host Habitat and Root Exudates Shape Soil Bacteria Community Structure, FZ Haichar et al, Int Society for Microbial Ecology, 2008
3Rhizosphere Interactions: Root Exudates, Microbes and Microbial Communities, XF Huang, JM Chaparro, et al, Botany, Vol 92, 2014
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بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

تقنية اإلفرازات الجذرية

NEB باستخدام

NEB بدون

NEB باستخدام NEB بدون

ي هذا المثال( من خالل 
بة )فطر الريزوكتونيا �ف (: مثال عىل تقليص ُمسببات األمراض الطبيعية بال�ت ن الشكل 1. الصورة المضافة )أعىل اليم�ي

بة نيب NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية. الصور ُمقدمة من جامعة مينيسوتا األمريكية. الصورة األساسية: الفرق  ف تغذية ال�ت استخدام منتج تحس�ي
ي استخدمت المنتج. وكىلي بدون NEB موضًحا جذور أك�ب وأك�ث صحة لتلك ال�ت وكىلي الُمزود بمنتج نيب وال�ب ف نبات ال�ب ب�ي

عادًة ما تكون النباتات الضعيفة هي األك�ث ُعرضة لإلصابة باألمراض. وحينها ُيمكن استخدام الكيماويات الزراعية إليقاف المرض، لكن عىل 
النقيض ال تخلق هذه الكيماويات تربة صحية أو نباتات قوية. عندها ُيمكن فقط منع وإيقاف األعراض )المرض( من االنتشار، ولكن يب�ت 

بة غ�ي الصحية(.    ي محله- أال وهو )ال�ت
السبب الرئيسي �ف

ي محاولة منها لحماية النبتة 
بشكل طبيعي تقوم النباتات الضعيفة واألك�ث ُعرضة لآلفات واألمراض باستثمار قدر كب�ي من الطاقة لديها �ف

ي يمكن استخدامها عوًضا عن ذلك لنمو النبات وزيادة  من األمراض. وهذا بدوره يسلب النبات كم بالغ األهمية من الطاقة الحيوية ال�ت
: إعادة توجيه الطاقة المهدرة حالًيا عىل التخفيف  ي تمثلها مركبات اإلفرازات الجذرية- أال وهي المحصول. وُتعد هذه هي الفائدة األساسية ال�ت

ي منها.4   
من حدة األمراض واآلفات والتعا�ف

  
ف باستنتاج أن تلك اإلفرازات الجذرية تساعد  ي تحليل تلوي تجميعي يتضمن عدة أبحاث منشورة عن اإلفرازات الجذرية، قام عدة باحث�ي

�ف
بة. ونظًرا لمدى جودة هذه  ف صحة ال�ت ف اإلنتاج وجودة الثمار، وعىل تحس�ي عىل نمو النباتات وتزيد من مقاومتها لألمراض وتعمل عىل تحس�ي

ح مؤلفو هذا التحليل التجميعي أنه يمكن استخدام اإلفرازات الجذرية كمواد زراعية صديقة للبيئة.5 وهذا هو ما قامت  الفوائد العديدة، يق�ت
كة أجمور بالضبط. بإجرائه �ش

____________________________________________________________________________
4The Rhizosphere Microbiome and Plant Healthy, Berendsen, RL, et al, Trends in Plant Science, Vol. 17, No. 8, 2012
5Root Exudation and Rhizosphere Biology, TS Walker, H Pal Bais, E Grotewold, JM Vivanco, Plant Physiology, Vol 132, 2003



بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

وات الفوائد العائدة عىل الفواكه والخ�ن

NEB باستخدامNEB بدون

ف العنب عند استخدام نيب NEB وبدونه. الِحظ وجود مجموعة ثمار أك�ب عند استخدام نيب NEB. لقد الحظت أيًضا مجموعة  الشكل 2. الفرق ب�ي
ي العنب الذي تم معالجته بنيب NEB )تقليل العفونة الفطرية البودرية عند العالج بنيب NEB(. الصورة 

أوبا AWBA بميانمار وجود أمراض أقل �ف
ي ميانمار.

ُمقدمة من مجموعة ميانمار أوبا AWBA، الموزع لمنتج نيب NEB �ف

 agmorinc.com/NEBintro.pdf: قم بتحميل كتيب نيب التقديمي
اوات والفواكه لالطالع عىل دراسات بحثية المزودة ببيانات عن مدى فعالية NEB عىل الخرصف

المزيد من
الثمار 

% 45–30 
محصول أك�ث

نضوج ُمتقدمثمار أك�ث قابلة للتسويق

اوات وفواكه خرصف



بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

الفوائد العائدة عىل نبات األرز والذرة والحبوب

ف محصول األرز عند استخدام NEB وبدونه. أنتج األرز الذي يستخدم منتج NEB عدًدا أك�ث من العناقيد وسنابل أك�ب حجًما وقد  الشكل 3. الفرق ب�ي
ي وقت مبكر عن موعده الطبيعي )نضوج ُمتقدم(.   

كان جاهًزا للحصاد �ف

ي آسيا حول نبات األرز:
ثبتت فعالية منتج نيب NEB من قبل 17 دراسة بحثية علمية تم إجراؤها �ف

ُ
أ

بدون نيب: 4.71 طن/هكتار  

باستخدام نيب: 6.84 طن/هكتار  

محصول أك�ث بـ 2.13 طن/هكتار بفضل استخدام نيب  

 agmorinc.com/NEBintro.pdf: قم بتحميل كتيب نيب التقديمي
لالطالع عىل دراسات بحثية المزودة ببيانات عن مدى فعالية NEB عىل محاصيل األرز

عناقيد أك�ث
 1-2 طن

 لكل هكتار
ي
محصول إضا�ف

نضوج ُمتقدمسنابل أك�ث

األرز

NEB بدون NEB باستخدام



بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

ن  د الفعالية من قبل الموزع�ي
َ
مؤك

ي أجرتها  تجارب التأكد من النتائج ال�ت
مؤسسة PT Wilmar Chemical، وهي 
ي إندونيسيا

الموزع لمنتج نيب NEB �ف

ي ويلمار الكيمائية )PT Wilmar Chemical(، الموزع لمنتج نيب 
-�ت ي كة �ب الشكل 4. التجارب الحقلية التأكيدية عىل محاصيل األرز بواسطة �ش

ة  ي إندونيسيا. من الجدير بالذكر أنه تم اختبار منتج NEB عىل محاصيل األرز ذات اإلنتاجية العالية، ومع ذلك ال يزال يحقق المنتج زيادة كب�ي
NEB �ف

ي إنتاجية المحاصيل.
�ف

ف وكمبوديا  ف وفيتنام وإندونيسيا والفلب�ي ازيل ونيوزيلندا والص�ي ي الواليات المتحدة األمريكية وال�ب
يتم توزيع منتج نيب NEB �ف

وبنجالديش وميانمار. وقد قام كل موزع بإجراء تجارب حقلية وأكد أن منتج نيب NEB فّعال.  

ن تم تأكيد فعالية نيب NEB من قبل الموزع�ي

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 ونوا�ي

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 الريجو ب

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 الريجو ب

1.09 ط/ه 7.37 ط/ه 6.28 ط/ه الريجو ب

1.45 ط/ه 9.38 ط/ه 7.93 ط/ه وونجو

9 ط/ه 7.56 ط/ه + 1.44 ط/هالمتوسط



ة الرؤية ن م�ي
طلبالب�ية  ال تصدق

الثقةح�ت ترى 
التجربة
الحقلية 

NEB باستخدامNEB بدون

ن نيب NEB المحاكي لإلفرازات الجذرية برصًيا - مما  ف الذرة عند استخدام NEB وبدونه. من السهل رؤية فائدة استخدام الُمحسِّ الشكل 5. الفرق ب�ي
يؤدي إىل بناء ثقة المنتج ب�عة.

NEB ن رؤية فائدة منتج ُيمكن للمزارع�ي

التأكد ع�ب الرؤية  ß الثقة  ß الطلب

بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

ال تصدق ح�ت ترى

ف رؤية النتيجة بأعينهم. وهذا أمر بالغ  ة برصية رائعة بحيث يمكن للمزارع�ي ف بة NEB المحاكي لإلفرازات الجذرية م�ي ن ال�ت يوفر ُمحسِّ
األهمية - فال تصدق ح�ت ترى.

ف المستخدم تخلق الثقة.    رؤية الفائدة والمنفعة بع�ي

ي أن منتج نيب NEB فّعال ومحقق للربح يخلق الطلب عليه.
والثقة �ف



بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

سهل االستخدام

With NEBNo NEB

ف الكرنب عند استخدام NEB وبدونه. من السهل تدريب المزارع عىل استخدام كيس نيب NEB - �يع وسهل. وأيًضا يسهل  الشكل 6. الفرق ب�ي
ف رؤية فائدة المحسن نيب NEB لإلفرازات الجذرية بأعينهم. عىل المزارع�ي

ً
استخدام األكياس يجعل إجراء التجربة الحقلية أمًرا سهال

  NEB كيس نيب  
ي كيس

 منتج نيب NEB السائل المعبأ �ف
الجرعة الصحيحة وجاهز لالستخدام

  سهل االستخدام  
 أضف الكيس إىل البخاخ المحمول عىل الظهر

متوافق مع الكيماويات الزراعية

  خيارات طرق االستخدام
يمكن أيًضا استخدام نيب NEB عن طريق 

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



بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

منخفض التكلفة

  تكلفة منخفضة 
ح  0.35 دوالر أمريكي فقط لكل كيس بالسعر المق�ت

للبيع للمزارع )سعر التجزئة(

  سهل بدء استخدامه  
 NEB يمكن للمزارع أن يشهد بنفسه قوة تأث�ي نيب

مقابل دوالر واحد فقط )نسخة تجريبية لموسم كامل(

  ال تصدق ح�ت ترى
ي الثقة ومن ثم يؤدي إىل زيادة االستخدام   مما يب�ف

)ونمو المبيعات(

يمكن للمزارع أن يشهد بنفسه قوة تأث�ي NEB مقابل دوالر واحد فقط

من السهل بدء استخدامه، وله مزايا ب�ية رائعة، ومنخفض التكلفة 

اء كيس  ف البصل عند استخدام نيب NEB وبدونه. بعد تدريب المزارع بعرض توضيحي لكيفية االستخدام، يمكن للمزارع �ش الشكل 7. الفرق ب�ي
.NEB ة. ومن هنا كلما تزداد الثقة، كلما ينمو استخدام نيب نيب NEB لتطبيقه عىل منطقة صغ�ي

NEB باستخدامNEB بدون



بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ

فرصة المبيعات للحكومة

NEB باستخدامNEB بدون

ف لكل هكتار.    ف طن وطن�ي ف محصول األرز عند استخدام نيب NEB وبدونه. يزيد منتج نيب NEB إنتاجية األرز ب�ي الشكل 8. الفرق ب�ي

بيع منتج نيب NEB إىل الحكومة لزيادة إنتاج األرز

ي
نيب NEB هو حل فّعال لمعالجة مشكلة انعدام األمن الغذا�ئ

ي
انعدام األمن الغذا�ئ المشكلة

اء الموارد والمدخالت الزراعية لزيادة إنتاج األرز، وذلك بهدف  تقوم الحكومة حالًيا ب�ش
ايدة. ف ي الم�ت

معالجة مشكلة انعدام األمن الغذا�ئ
الفرصة

ف لكل هكتار. ف طن وطن�ي تزيد مادة نيب NEB من إنتاجية األرز والذرة ب�ي  التقنية

أن يتم بيع األسمدة المطلية بمادة نيب NEB إىل الحكومة. الحل



بة NEB الُمحاكي لإلفرازات الجذرية  ن ال�ت ُمحسِّ
ّ ، وسوق محمي هامش ربحي عاىلي

هناك توزيع حرصي متوافر )سوق محىمي طويل األجل(    

تقنية جديدة ذات هامش ربحي عاىلي  

اء صديقة للبيئة قطاع عاىلي النمو بتقنية خرصف  

نت لتعرف المزيد حدد موعًدا الجتماع ع�ب اإلن�ت

ي تتضمن الحصول عىل عينات المنتجات المجانية لتجارب  حدد موعًدا الجتماع أونالين لتعرف المزيد عن هذه الفرصة الرائعة، وال�ت
التأكد.     

ُير�ب التواصل مع متخصص التجارة األمريكي الذي قام بتقديم هذه الدعوة لك.

NEB باستخدام NEB بدون

ف رؤية آثارها بأعينهم.  ة برصية رائعة يمكن للمزارع�ي ف ف الطماطم عند استخدام نيب NEB وبدونه، م�ي الشكل 9. الفرق ب�ي


