
 

1. biológica de fixação de nitrogênio 

95-99% por cento do nitrogênio no solo está em uma forma orgânica que não está disponível para a captação por plantas. 

A formulação microbiana da URB desbloqueia o nitrogênio do solo acoplado e absorve o nitrogênio do ar para um ótimo 

crescimento e desenvolvimento da planta 

2. solubilização de fosfato 

Frequentemente Fosfato está presente em um formulário vinculado indisponível para plantas. URB ' s Microbiana Formulação 

solubiliza O fosfato ligado e torna disponível para a planta de uma forma utilizável. O fosfato está envolvido na fotossíntese, 

respiração, armazenamento de energia e transferência, divisão celular e ampliação. 

3. mobilização e mineralização de nutrientes vegetais disponíveis 

Não é suficiente que um solo contenha um elemento. O que importa é a sua disponibilidade para as plantas. Mobilizar e 

mineralizar os nutrientes do solo, como Limite Fosfato, MagnésioE Cálcio em um formulário que está disponível para a 

captação da planta é um papel vital dos micro-organismos contidos em nossos produtos 

Outros Nitrogênio Fixação Bactérias que vivem no solo continuam a conversão em amônio (NH4 +, uma forma de plantas pode 

usar) bactérias nitrificantes converter amónio Em NO2 em seguida, para NO3, NO3 é também uma forma que as plantas podem 

captar. 

Vários decompositores (incluindo Bactérias E Fungos) formas orgânicas de discriminação Nitrogênio Em Amónio, onde, em 

seguida, o nitrificantes Bactérias pode continuar que conversão em NO3 

4. produção de fitohormônios 

Fitohormônios São reguladores de crescimento de plantas e torna os nutrientes adequados disponíveis durante diferentes 

estágios de crescimento. URB ' s Formulação de micróbios são vitais para fornecer a planta com os meios necessários de 

absorver as quantidades apropriadas de nutrientes que precisa no estágio que precisa deles. Isto dá colheitas tratadas com 

nossos produtos a oportunidade de alcangar o crescimento e o rendimento ótimos. 

5. a formulação do URB 

Inibe os agentes patogénicos da planta e realça os mecanismos de defesa naturais da planta. Esta função é composta 

predominantemente por Trichoderma Cepas. Eles geralmente crescem na superfície da raiz e são eficazes contra a doença 

radicular, mas também pode ser eficaz contra doenças foliares. Urb também aumenta a resistência da planta contra pragas. As 

pragas reconhecem o índice de açúcar mais elevado de Urb plantas tratadas e forragens e porque a maioria das pragas falta um 

fígado e não pode digerir altas concentrações de aminoácidos, isso faz com que as plantas uma fonte de nutrientes pouco 

atraentes. Adicionalmente, nossos produtos têm um saprófitas Competência no solo. Saprófitas Competência De Micróbios na 

formulação é um dos principais desafios para a utilização prática da melhoria da competitividade e persistência dos inoculantes 

comerciais no solo contra cepas nativas menos eficientes. Usando Urb capta água adicional e nutrientes disponíveis da matéria 

orgânica natural no solo para uso da planta. Isto permite que as plantas sustentem melhor condições ambientais adversas tais 

como variações no pH do solo e em edições da umidade. 

Urb também promove um pH do solo saudável. o pH do solo tem efeitos fortes sobre a disponibilidade da maioria dos 
nutrientes. Isto porque o pH afecta tanto a formas químicas e solubilidade de elementos nutritivos.  
 
O Tecnologia Dentro Urb Hsa ganhou tantos prêmios Porque é Testado na Universidade, teste de campo duplo cego testado, 
peer reviewed e aclamado para ser revolucionário na comunidade agrícola. Aumentar os rendimentos, reduzindo 
drasticamente ou eliminando as entradas de fertilizantes é o que somos reconhecidos. Nenhum outro produto ou "bio-
estimulante" foi provado ou fortemente reconhecido e concedido para estas reivindicações. A maioria, se não todas, as 
empresas microbianas no mercado hoje tiveram seu começo, em alguma forma, no mercado agrícola. A maioria tem zero 
presença nesses mercados mais. Em Big AG, resume-se a resultados e lucros desses resultados. Se o seu produto não está 
produzindo resultados quantificáveis para o Pocketbook. Não se compra depois das provações. Se eles têm uma presença 
certamente, nenhumas destas tecnologias estão sendo subsidiadas e compradas por países inteiros para sua habilidade de 
reabilitar destruído, sobre terras agrícolas adubada e para aumentar a fonte de alimento para aquelas nações crescentes. A 
tecnologia de Urb é preciso. Temos Formulado & Testado como uma emenda seca, proporções Humate De 12%-60 +%, 30 + 
estirpes de micróbios, várias cepas concentradas individualmente Ufc conta com a 14ª potência. Nenhum tão eficaz como a 
formulação atual. Urb É UMA garrafa. Projetado para Reduza as entradas e aumente os rendimentos... O aumento das taxas 
de germinação, clonagem, crescimento vegetativo vigoroso, resistência à doença/pragas e prevenção, canabinóides, níveis de 
Brix, aumento da densidade de nutrientes, maturação mais rápida são todos #icingonthecake 

Benefícios naturais 

do URB 
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Ingredientes naturais de URB 
100% orgânico N. P. K 

URB é um eco-friendly, amplo espectro, estimulante, poli-microbiana 

Com 6 cepas de micróbios em 12% humato líquido & T. harzianum 

Bacillus subtilis ou B. sub,  

UMA bactéria de planta benéfica chave. B. subtilis desempenha um papel na reabastecer os nutrientes do solo Através Ambos 

O ciclo de carbono e o ciclo do nitrogênio. Para ajudar o ciclo de carbono B. subtilis degrada Thatch, pectina, celulose e outros 

materiais orgânicos. Formulários de B. subtilis Biofilmes que são populações densas de organismos. Estes Biofilmes fornecer as 

plantas com colonização preventiva, às vezes chamado inibição competitiva. Embora além do escopo deste post, Preventiva 

Colonização Essencialmente Proíbe outros micro-organismos de formar colônias em torno das raizes da planta. 

Bacilo licheniformis  

Spore-formando o organismo do solo que contribui para ciclismo de nutrientes e tem Antifúngicos Atividade. Há uma pesquisa 

atual sobre B. licheniformis (cepa SB3086) e sua efeitos de fungicida microbiana.  

UM Gram-positivo, mesófilos Bactéria. Pode existir em uma forma de esporos adormecidos para resistir a ambientes 

agressivos, ou em estado vegetativo quando as condições são boas. Alta capacidade de Secreção do protease serina alcalina fez 

B. licheniformis um dos bactérias mais importantes na produção de enzimas industriais 

Bacilo megaterium  

Bactérias benéficas da planta, bacilo megaterium. Além de alguns dos benefícios conferidos por B. subtilis, B. megaterium é 

conhecido por ser um fosfato solubilizante bactérias (PSB). Os PSBs têm vários benefícios importantes-eles fazem fósforo mais 

disponível para a planta - Reduza a necessidade de aplicações de fertilizantes tradicionais - Aumenta a captação de água. 

Aumenta a resistência à doença e à seca -Reduzir os problemas ambientais a jusante - Promover práticas de crescimento 

sustentável. 

Bacillus subtilis subsp. spiziizeni 

Documentado para ter crescimento da planta que promove o rizobactéria mostrado para sintetizar peptídeos antifúngicos. 

Esta capacidade levou ao uso de B. subtilis em biocontroleTambém provando aumentar os rendimentos das culturas, embora 

não tenha sido demonstrado se isso é porque aumenta o crescimento da planta ou inibe o crescimento da doença. Eles 

também são capazes de crescer em valores de pH, temperaturas e concentrações de sal, onde poucos outros organismos 

podem sobreviver 

Bacilo pumilus  

Participa de uma ampla gama de relações simbióticas. B. pumilus pode funcionar como um crescimento vegetal promovendo 

rizobactérias na rizosfera. Adicionalmente, B. pumilus é pensado para funcionar como um crescimento da planta que promove 

o endófito 

 

Cepa T-22 de Trichoderma harzianum A cepa T-22 de Trichoderma harzianum (T-22) é uma das cepas mais eficazes deste fungo 

que pode colonizar as raízes da maioria das espécies de plantas em uma ampla gama de tipos de solo. Este Fungo é usado 

como um biocontrole agente durante a produção de culturas, e para o melhoria das fases de enraizamento e aclimatização em 

plantas. Efeitos da cepa T-22 de Trichoderma harzianum durante a fase de enraizamento resulta em maiores comprimentos de 

filmagem, bem como aumento do número de folhas, raízes e diâmetros de caule. T-22 crescimento de plantas promovido por 

ambos Indireta E Direto Mecanismos, promove maior crescimento radicular, desenvolvimento de raízes, e a função da raiz por 

meio de Hormonal E sinais bioquímicos. 

 

Beijar minha grama... É orgânico!!! 

URB natural-cresça mais altamente 


