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Το AMINΕMAX παραλαμβάνεται 

από κανονική

ενζυματική υδρόλυση 

με πρώτες ύλες

από σπόρους σιτηρών και καλαμποκιού

σε ισορροπία με μείγμα 

από ειδικά ένζυμα

( Έξω πρωτει πρωτεΐνάσες-

Ενδό πρωτεΐνάσες και τελικά ειδική 

πεπτιδάση ) μετά από

πλήρη υδρόλυση παραλαμβάνεται

με απόδοση υδρόλυσης

σχεδόν στο 92% 

το σύνολο των 

ελεύθερων L-AMINOΞΕΩΝ.  

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



ΤΥΠΟΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΑΜΙΝΟΞΕΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ

ΑΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΛΗ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ 10% 83,0%
Σημαντικές 

ποσότητες

ΔΙΠΛΗ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ 7,2% 80,0%
Σημαντικές

ποσότητες

ΟΛΙΚΗ

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ
12% 91,5% Καμία

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



Οι πρωτεΐνες έχουν μια δομική λειτουργία και επίσης βιολογική -

μεταβολική   (ενζυμική), 

για την μεταφορά  και την φύλαξη των αμινοξέων.

Τα L-αμινοξέα συνδυάζονται και σχηματίζουν πρωτεΐνες.

Η L-μεθειονίνη σταθεροποιεί την σύνθεση των πρωτεϊνών και 

πολυαμινών

AMINEMAX και ΣΥΝΘΕΣΗ



Προϊόντα που παρασκευάζονται με τις κλασικές μεθόδους λαμβάνονται

από τον εντερικό βλεννογόνο των ζωικών οργανισμών ή άλλων πρώτων

υλών πλούσιων σε πρωτεΐνη.

Το AMINΕMAX δημιουργείται από καθαρά φυτικές πρωτεΐνες

οι οποίες είναι πλούσιες

σε Προλίνη Κυστείνη Μεθειονίνη

Γλυσίνη Γλουταμικό και τρυπτοφάνη

επίσης περιέχει πεπτίδια ,τμήματα RNA (αμίνες) καθώς και

μονοσακχαρίτες ,ολιγοσακχαρίτες

(έχουν φυτοορμονική ρυθμιστική δράση), φλαβονοειδή, βιταμίνες.

Σε σχέση με τα αλλά προϊόντα η ποσότητα αυτών των ουσιών είναι η

μεγαλύτερη στο AMINΕMAX

διαμέσου της διαδικασίας συγκέντρωσης των ουσιών

την οποία παρακολουθεί η υδρόλυση.

AMINEMAX και ΣΥΝΘΕΣΗ



Μερικά αμινοξέα είναι πρόδρομες ενώσεις η ενεργοποιητές

φυτοορμονών ή ουσιών ανάπτυξης.

Η L-Προλίνη αυξάνει την δράση των γιββερελλινών και αυξάνει

την παρθενοκαρπία.

Η L-Μεθειονίνη είναι πρόδρομη ένωση του αιθυλενίου και παραγόντων

ανάπτυξης όπως οι πολυαμίνες

οι οποίες βιοσυντίθενται από

S-αδενοσύλ Μεθειονίνη.

Η L-Τρυπτοφάνη είναι πρόδρομη ένωση των φυτοορμονών αυξινών.

Περιέχει 0,2%φυτοορμόνες-ολιγοσακχαρίτες.

AMINEMAX ΚΑΙ ΦΥΤΟΟΡΜΟΝΕΣ 



Οι ολιγοσακχαρίτες προσφέρουν μια ποικιλία δράσεων στη 

ρύθμιση των μηχανισμών του φυτού. 

1.Επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και την διαφοροποίηση των 

κυττάρων

2. Διεγείρουν την παραγωγή αιθυλενίου.

3. Προκαλούν την σύνθεση των φυτοαλεξινών.

4.Αυξάνουν το κυτοπλασματικό Ca.

5.Προκαλούν την παραγωγή ενζύμων όπως χιτινάσες, γλουκανάσες κλπ

6. Προκαλούν την παραγωγή δραστικών οξυγονούχων ουσιών

(H2O2,OH
.
, NO

.
, O2

.-) οι οποίες δρουν απευθείας εναντίον των 

παθογόνων.

AMINEMAX και ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ



Αλλαγή στην ανταλλαγή ιόντων

Δραστικές οξυγονούχες ουσίες
Μεταβολικές αλλαγές

Έκφραση γόνων

Αντίληψη σήματος Αναμετάδοση σήματος

Ολιγοσακχαρίτης-εκμαιευτής

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΑΜΥΝΑ

ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Αντιδράσεις άμυνας

AMINEMAX και ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ



ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ     ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

ΟΖΟΝ                                                 ΕΝΤΟΜΩΝ

Η2Ο2 Ο2
-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ DNA

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΗ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ

ΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤΩΝ

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ



Κατά την διάρκεια βιοτικών-αβιοτικών εντάσεων η έντονης λειτουργίας  

του φυτού έχει παρατηρηθεί απότομη αύξηση των βεταινών και 

πολυαμινών. Εφαρμογή του ΑΜΙΝΕΜΑΧ κατά την διάρκεια αυτών    

των σταδίων αυξάνουν ακόμα περισσότερο τα επίπεδα αυτών των 

προλινών - γλυσινών βεταίνων, ουσιών με ωσμορυθμιστική δράση 

και των πολυαμινών ουσιών με φυτοορμονική δράση ( ελέγχουν τον 

κύκλο ζωής των κυττάρων) και επιτρέπουν την καλύτερη αντιμετώπιση 

των ακραίων φαινόμενων. 

Το άνοιγμα των στοματίων ρυθμίζεται από εσωτερικούς παράγοντες όπως 

μακρο-μικροθρεπτικά και από την συγκέντρωση των αμινοξέων του 

αμπσισικού κλπ και από εξωτερικούς όπως υγρασία φωτισμός κλπ 

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΩΣΜΟΛΥΤΕΣ 



Τα αμινοξέα έχουν θετική επίδραση στο άνοιγμα των στοματίων. 

(το γλουταμικό δρα ως ωσμορυθμιστής στα καταφρακτικά κύτταρα)

Η προλίνη παρεμποδίζει τη δράση του αμπσισικού και αυξάνει την   

δράση των γιββερελλινών. 

Κατά την αβιοτική ένταση έχουμε αυξημένη κυτταρική οξύτητα και 

μειωμένη ποσότητα αντιοξειδωτικών όπως το κλάσμα  οξειδωμένης 

προς ανοιγμένη

Χλωροπλάστες υπάρχουν εντός των  καταφρακτικών  κυττάρων των 

στοματίων και το αμινοξύ  γλουταμικό σαν πρόδρομη ένωση στην 

παραγωγή της χλωροφύλλης ρυθμίζει  την πλασμόλυση και   το 

άνοιγμα –κλείσιμο ευνοώντας το άνοιγμα των στοματίων.

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΩΣΜΟΛΥΤΕΣ 



Η επίδραση οσμωτικά ενεργών μορίων (αποθηκεύονται στο χυμοτόπιο) Να+,
Κ+ στην αποδιάταξη της πρωτεΐνης ενζύμου και  η δράση του ωσμολύτη  
προλίνη (συσσωρεύεται στο  κυτόπλασμα)

Να+

Να+

Να+

Να+

Να+

Να+

Pro

Να+

Διάταξη ενυδάτωσης

πρωτεΐνης
Διαταραχή ενυδάτωσης

πρωτεΐνης

Προλίνη και

λειτουργική διαμόρφωση

Διαταραχή λειτουργικής διαμόρφωσης

Πρωτεΐνης (Αποδιάταξη)

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

ProProPro

Προλίνη και

Προστασία από αφυδάτωση

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΩΣΜΟΛΥΤΕΣ 



Ανάλυση της βλάβης από αλατότητα
• Ποιο είναι το αποτέλεσμα 

της συγκέντρωσης αλάτων 
στα φυτά και της 
συσσώρευσης του 
αμινοξέος προλίνη?

• Μπορούν αυτά τα 
αποτελέσματα  να 
υποστηρίξουν την 
υπόθεση ότι τα  φυτά 
συσσωρεύουν προλίνη
για να επιτύχουν οσμωτική 
ισορροπία στα αλατούχα 
εδάφη ?

Γράφημα του επιπέδου των 

αμινοξέων σε διαφορετικές 

αλατότητες

Σ
υ
σ
σ
ώ

ρ
ε
υ
σ
η
 α

μ
ιν

ο
ξ
έ
ω

ν

Συγκέντρωση αλάτων

Άλλα αμινοξέα

Προλίνη

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΩΣΜΟΛΥΤΕΣ 



Υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να θερμάνει πολύ τα φυτά και 

σταδιακά να τα νεκρώσει με μετουσίωση των ενζύμων και 

καταστροφή του μεταβολισμού.

Τα περισσότερα φυτά έχουν μια αντίστροφη διαδικασία η οποία 

τους δίνει την δυνατότητα να επιβιώσουν .από την θερμική ένταση 

Πάνω από μια κρίσιμη θερμοκρασία (περίπου 40°C)

τα φυτικά κύτταρα αρχίζουν να συνθέτουν σχετικά μεγάλες 

ποσότητες από heat-shock πρωτεΐνες πρωτεΐνες θερμικού 

κλονισμού. Μερικές heat-shock πρωτεΐνες είναι chaperones

συνοδές πρωτεΐνες,οι οποίες  λειτουργούν στα αστρεσάριστα 

φυτάως προσωρινή σκάλα και  βοηθούν άλλες πρωτεΐνες να 

διπλωθούν fold στο λειτουργικό σχήμα τους.Όμοια,heat-shock

πρωτεΐνες και τα βοηθούν να αποφύγουν τη μετουσίωση των

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΣΑΠΕΡΟΝΙΝΕΣ 



+ +

Πρωτεΐνη

χωρίς αναδίπλωση

Πρωτεΐνη

με αναδίπλωση

ΣΥΝΟΔO ΕΝΖΥΜΟ chaperonins 

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙKH EΝΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΔΑ ΕΝΖΥΜΑ



L-ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ

+

ΧΛΩΡΟΠΛΑ

ΣΤΕΣL-ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ

φωτοσύνθεση

Fe

Mg

Φυτόχρωμα

Fe++ Mg++

δ-αμινολεβουλινικό οξύ

πρωτοπορφυρίνη

Χλωροφύλλη

Φυτόχρωμα

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙKH EΝΤΑΣΗ

ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ



L-Προλίνη

Κόκκοι γύρης

ΑΝΘΗΡΑΣ

L-Γλουταμικό
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Γονιμότητα

L-Προλίνη παρέχει αντίσταση των γυρεοκόκκων στις

χαμηλές θερμοκρασίες και αυξάνει την γονιμότητα της γύρης.

L-Προλίνη, L-Γλουταμικό αυξάνουν την βλάστηση της 

γύρης καθώς και την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα..
Τα επικονιαστικά έντομα θρέφονται  με σάκχαρα και αμινοξέα

Όμως δεν μπορούν  να συνθέσουν τα αμινοξέα  L-Λυσίνη και

L-Μεθειονίνη τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τους.

L-Μεθειονίνη

L-Λυσίνη

L-Γλυσίνη

Γονιμοποίηση

AMINEMAX ΚΑΙ ΒΙΟΤΙKH EΝΤΑΣΗ

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
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