Valina

Alanina

Arginina

Atua na regulação
de crescimento e
maturação dos
frutos.

Participa da
formação e
germinação do
grãos de pólen.

Participa da fotossíntese,
do
crescimento
e
transporte de nutrientes
para
os
complexos

Glutamina
Usada no transporte
de N para a parte
aérea.

Histidina
Regulador da
concentração de
Ácido Aspártico.

Estimula processo

Metionina

Serina
Constitui enzimas que ativam
proteínas promotoras de
crescimento da planta e transporte
de nutrientes na seiva;

Precursora da síntese do

Precursora do Triptofano.

Aumenta a espessura da

Responsável pela incorporação
de enxofre na planta

Ácido Aspártico
(Aspartato)

Glicina

Lisina
Atua na germinação do grão de
pólen e na regulação estomática
Importante reserva de nitrogênio na
planta;
Responsável por ativar a clorofila e
retardar a senescência.

Asparagina

Ácido Glutâmico (Glutamato)

Fonte de N e indispensável para a produção
de outros aas.
Importante na fase inicial por ser de rápida
incorporação no estágio de plântulas.

Alto poder quelante, possui grande
importância no processo de germinação de
sementes, atua com precursor da clorofila e
de outros aminoácidos.
Auxilia na nodulação, importante para a
fixação do N.

É usada no transporte de N para a parte aérea;

É um dos principais compostos nitrogenados
transportado pelos vasos condutores das
plantas, principalmente nas leguminosas.

Triptofano

Cisteína

Tirosina e Fenilalanina

É precursor de hormônio como
Ácido Indolacético ou Auxina;

Regulador do enxofre sendo
assim dela são dependentes
todos os compostos derivados
deste elemento como: metionina e
a tiamina.

Responsável pelos processos de senescência
e dormência, além de serem precursores da
Lignina;

Influi na divisão e diferenciação
Inibe a ação de Ácido Abscísico,
evitando a senescência.

Importante na processo de divisão
celular.

A Fenilalanina estimula os processos de auto
defesa da planta por estar envolvido na síntese
de Ácido Salicílico;

técnico

Possui elevado poder quelante,
além disso, é precursora da
clorofila, auxilia na fotossíntese e
exerce papel fundamental no
controle do equilíbrio osmótico
intracelular da planta.

Leucina, Isoleucina e
Treonina
Participa na formação de outros
aminoácidos;
Germinação do grão de pólen e
sementes.

