
 

 

estabilització de nitrogen 1. Biològica 

95-99% del nitrogen al sòl en forma orgànica que no està disponible perquè les plantes puguin absorbir. 

La formació dels microbis de Urb obre el nitrogen al sòl i absorbir el nitrogen de l'aire per planta òptim creixement i 

desenvolupament 

2. hydoddyn ffosffad 

Freqüència Fosfat Presentar en Envoltant forma no està disponible per a les plantes. La URB Microbiana Produït és un sol LLA 

Límit de fosfat i ho fa Disponible per a la planta en forma utilitzable. Fosfat està involucrat en la fotosíntesi, respiració, 

emmagatzematge i transferència d'energia, la divisió cel·lular i l'ampliació. 

3. el moviment i la fundició de nutrients disponibles planta 

No és suficient que la terra conté un element. L'important és que és disponible per a les plantes. La preparació i l'extracció de 

nutrients del sòl, com Enquadernació Fosfat, MagnesiI Calci Un formulari disponible per a ús de les plantes és una part 

essencial de la micro-organismes continguda en els nostres productes 

Altres Nitrògen Conjunt Bacteris Continua vivint a terra Convertida en amoni (NH4 +, Com es pot utilitzar plantes) Bacteri 

Nitrosation Conversió d'amoni Per a NO2 Llavors un NO3, NO3 També és una forma que pot ser utilitzada per les plantes. 

Hi ha diversos descomponedors (incloent-hi Bacteris I Fongs) Descompondre formes orgàniques Nitrògen Per a Amoni, on a 

continuació és la Nitretisation Bacteris Capaç de continuar que S'en NO3 

4. producció de fitohormonas 

Fitohormones En Reguladors de creixement vegetal i assegurar-se que nutrients adequats són disponibles en diferents fases de 

creixement. La URB Produït Microbis és essencial si la planta disposa dels mitjans per absorbir les quantitats adequades de 

nutrients necessaris en l'etapa que vostè necessita. Això proporciona una oportunitat per als cultius tractats amb els nostres 

productes per aconseguir un òptim creixement i rendiment. 

5. formulació de la URB. 

Restringeix els patògens de les plantes i millora dels mètodes de protecció de plantes naturals. Aquesta funció es compon 

principalment de Trichoderma L'estrès. Solen créixer en la superfície de l'arrel i són eficaços contra la malaltia de l'arrel, però 

també poden ser eficaços contra les malalties foliar. URB També van augmentar la resistència de les plantes contra plagues. 

Plagues reconèixer el sucre superior contingut que URB Cultivar plantes i farratges i ja que la majoria de les plagues no tenen 

fetge i no pot digerir altes concentracions d'aminoàcids, això fa que les plantes d'una font poc atractiu de nutrients. A més, els 

nostres productes és un saproxytic Competència En el sòl. La Saprofytic Competència De Microbis La formulació és un dels 

principals reptes en l'aplicació pràctica de competitivitat i millora de la persistència comercial en el sòl contra espècies indígenes 

menys eficients. Ús URB Capta l'aigua i nutrients addicionals disponibles en matèria orgànica natural en el sòl per l'ús de la 

planta. Això permet a les plantes mantenir millor desfavorables condicions ambientals com ara les fluctuacions en el pH dels 

problemes del sòl i la humitat. 

URB També promou el pH del sòl saludable. El PH del sòl té forts efectes en la majoria dels nutrients disponibles. Això és degut a 
l'afectes de PH Formes químiques i solubilitat dels nutrients.  
 
LLA Tecnologia En URB HVE Per guanyar molts premis perquè és Legi posa a prova, prova doble del camp que s'ha demostrat, 
revisió i críticament de ser un revolucionari en la comunitat agrícola. Reconeixem que produïm productes més i més els 
significativament reduir o eliminar aportacions d'adobs. Qualsevol altre producte o "bioactivador" ha estat ben provada i 
identificat com atorga a aquestes reclamacions. Més, si no tots, microbians empreses en el mercat avui han començat, en certa 
forma, en el mercat agrícola. Majoria d'ells ja no tenen presència en els mercats. Gran com, Bull avall als resultats d'un benefici 
aquests resultats. Si el seu producte no produeix resultats mesurables per al llibre de butxaca. No comprar després de les 
proves. Si de fet tenen presència, cap d'aquestes tecnologies és subvencionat i comprat en països sencers per la seva 
capacitat per rehabilitar sobre granges inseminats i augmentar el subministrament d'aliments a països que estan creixent. 
Tecnologia URB És necessari. Tenim Produït & Experiències Com una millora sec, Reducció de ràtios De 12%-60 + %, 30 + tipus 
de microbis, diferents tipus individualment centrat en La unitat CFU Compta fins a la potència 14. No és tan eficaç com el 
redacció actual. URB En Una ampolla. Dissenyat per Reduir aportacions i augmentar els rendiments... Les majors taxes de 
germinació, clonació, creixement vegetatiu aguda, malaltia/resistència i antagonisme de plagues, nivells de canabineal, Brix, 
augment de la densitat de nutrients, accelerada maduració tots els #icingonthecake 

Beneficis naturals Urb 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/icingonthecake/


Ingredients naturals Urb 
100% orgànic no n. p K 

URB és un eco-friendly, ampli espectre, stimulous, polymicrobial 

Amb 6 tipus de microbis en el líquid humzene, T. harzianum 12% 

 

Bacillus subtilis Neu B. és,  

Un bacteri clau planta beneficiós. B. subtilis juga un paper en Reposició de nutrients del sòl Per Dos LLA El cicle del carboni i la 

Cicle del nitrogen. Per ajudar a b. cicle del carboni es degrada el subgrados de palla, pectina, cel·lulosa i altres materials 

orgànics. B. subtilis formes Biofilms Que ets Denses poblacions d'organismes. Això Biofilms Proporcionar plantes Assentament 

preventiuvegades s'anomena Moderació competitiu. Encara que això és més enllà de l'abast d'aquest post, Preventiu Portes 

Essencialment Prohibició Altres microorganismes en la formació de colònies al voltant de les arrels de la planta. 

Bacillus licheniformis  

Un cos de terra que forma les espores que contribueix a Ciclisme de nutrients i ha Qualitats antifúngics L'activitat. La 

investigació actual sobre b. licheniformis (tensió SB3086) i el seu Efectes com fungicida microbiana.  

Grampositius, Mesòfils Bacteris. Es pot existir en forma SPORC latent per Resistir ambients severs, o en un vegeysmal de 

condició quan les condicions són bones. Alta capacitat de Secreció Dela Alcaloide gafarró proteas Fet b. licheniformis Una de les 

Bacteris més importants en la producció d'enzims industrials 

Y megaterium bacil  

Un plantes beneficioses, bacteri de subtilis Bacillus megaterium. A més alguns dels avantatges atorga b. subtilis, conegut com b. 

Megidium és Bacteris fosfat soluble (PSB). Filial Tenen diversos avantatges importantes-ho fan Més disponible a la planta de 

fòsfor - Reduint la necessitat d'aplicacions d'adob tradicional - Augmentar l'ús d'aigua. Augment de malalties i resistència -

Reduir els problemes ambientals - Promoció de pràctiques de creixement sostenible. 

Bacil subtiis subsp.. spiziizeni 

Documentat per Creixement de les plantes promocional Rhizobacterium Per mostrar Sintetitzar pèptids antifúngics. Aquesta 

capacitat s'ha traduït en l'ús de b. subtilis, en BiocontrolTambé Prova que la majoria dels cultius es produeixen, encara que no 

hi ha cap prova si això és degut a Es potencia el creixement de les plantes o inhibeix el creixement de les malalties. També 

poden créixer en els valors de PH, temperatura i les concentracions de Salines on pot sobreviure uns altres organismes 

Bacil pumilus  

Participar en una àmplia gamma de Relació simbiòtica. B. pumilus pot actuar com a Creixement vegetal rhizobacteria en la 

rizosfera. A més, creia que B. Punatus actua com El creixement vegetal ENDOPHYT 

 

Soca de Trichoderma harzianum T-22 Trichoderma harzianum tipus T-22 (T-22) és Una de les formes més eficaces d'aquest 

fong pot colonitzar les arrels d'espècies vegetals més a través d'una àmplia gamma de tipus de sòl. Això Fong s'utilitza com 

Biocontrol Agent en la producció del cultiui per a la Millora de les fases d'arrelament i la sedimentació de les plantes. Els 

efectes de la soca de Trichoderma harzianum T-22 el període d'arrelament resultar en un augment de la durada de l'esclat, així 

com augmentar el nombre de fulles, arrels i la tija diàmetres. T-22 Promoció del creixement vegetal per tant Indirecta I 

Directe Mecanismes, Fomentar el creixement de les arrels, Desenvolupament d'arrels, i la funció d'arrel Per Hormonal I 

Senyals bioquímics. 

 

Cusanu meva herba... És orgànic! 

URB. naturals-creixent més alt 


