
مهم لصحة العظام

تحافظ على التوازن ال�مضي القاعد�

 مهمة لصحة الجهاز المناعي
وتخرث الدم وتنظ�م الضغط

 DNA م�ون  ف�الربوت�نات وال�مض النووي
والدم RNA وال�مض النووي الر�يب

 ، DNA ، م�ون من م�ونات اإلنز�مات
RNA والربوت�نات و�عزز صحة الجهاز 
المناعي

 أحد م�ونات اإلنز�مات و�شارك
في استقالب الحد�د

ضرور�ة لصحة جهاز المناعة
تساهم في إدراك الذوق

الم�ون الر��سي للربوتني

 تلعب دوًرا ر��سً�ا في
وظائف المخ والعضالت

 ضرور�ة لنشاط العضالت
واألعصاب

تعزز عمل�ة الهضم

الالزمة لتوازن السوائل

 تساعد على توصيل
األكسجني إلى األنسجة

ضرور�ة لنمو الجنني وعمل الجهاز التناسلي
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 اإلدارة المستدامة
 للتربة من أجل تربة
 صحیة وغذاء صحي
وأشخاص أصحاء

 دور 18 مادة
 مغذیة ضروریة

 لنمو النبات
وصحة اإلنسان

 یعاني أكثر من ملیاري شخص من

 نقص المغذیات الدقیقة

 التربة الفقیرة بالمغذیات غیر قادرة

 على إنتاج غذاء صحي یحتوي على

 جمیع العناصر الغذائیة الضروریة

لصحة اإلنسان

 یؤدي تدھور التربة إلى فقدان

مغذیات التربة الدقیقة والكبیرة

 ضمان تناوب
المحاصیل

 زیادة محتوى
 المادة العضویة

في التربة

 تحافظ على
 غطاء سطح

التربة

تقلیل التعریة

أساس التغذیة التربة
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تعز�ز نمو الن�اتات

تعز�ز الت�اثر

تشارك في ال�ناء الضوئي

�قلل من تنفس الن�اتات

يحفز النشاط الجر�ومي

�عزز ت�وين الجذور ونموها

ز�ادة كفاءة استخدام الم�اه

 تعز�ز ت�وين العق�دات
على ال�قول�ات

ز�ادة مقاومة األمراض

 تشارك في التمثيل الغذائي
للكر�وه�درات وانتقال النشو�ات

 تساعد في نقل التمثيل
 الضوئي من األوراق إلى

األعضاء التناسل�ة

O2 تعمل �حامل

ت�وين الفا�هة

جودة الفا�هة

تسرع النضج

ُتحسن قساوة الشتاء

ت�وين ال�ذور

 تساعد في وظائف اإلنز�م واالستخدام الن�اتي
للحد�د والفوسفور

مسؤولة عن نشاط االنز�م

 تساعد في نشاط
 اإلنز�م وتز�د من

 توافر الفوسفور
وال�السيوم

جودة ال�ذور

Clتعزز نضج الحبوب الصغرية
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تقلیل الحرث

 
 

� تربة صحیةبدعم ما� من ا�تحاد الرو
لحیاة صحیة
 تربة صحیة
لحیاة صحیة
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