
 

De stabilisatie van de stikstof 1. Biologische 

95-99% van de stikstof in de bodem in organische vorm die niet beschikbaar is voor de planten te absorberen. 

De vorming van Urb microben ontsluit stikstof in de bodem en absorbeert stikstof uit de lucht voor een optimale groei en 

ontwikkeling in de plant. 

2. hydoddyn ffosffad 

Frequentie Fosfaat Aanwezig in Gebonden formulier niet beschikbaar voor planten. La URB Microbiële Geproduceerd is een 

enkel Lla Fosfaat grens en maakt het Beschikbaar voor de installatie in bruikbare vorm. Fosfaat is betrokken bij fotosynthese, 

ademhaling, opslag en energieoverdracht, celdeling en uitbreiding. 

3. beweging en uitsmelting van planten nutriënten beschikbaar 

Het is niet genoeg dat de grond een element bevat. Het belangrijkste is dat het beschikbaar is voor planten. De voorbereiding 

en winning van bodem nutriënten, zoals Bindend Fosfaat, MagnesiumEn Calcium EEN vorm beschikbaar voor gebruik door 

planten is een essentieel onderdeel van de micro-organismen in onze producten. 

Andere Stikstof Stellen Bacteriën Leven op de grond blijft Geworden ammonium (NH4 +, Vorm planten kunnen gebruiken) 

nitrosation bacterie De omzetting van het ammonium Voor NO2 Dan naar NO3, NO3 Het is ook een vorm die kan worden 

gebruikt door planten. 

Er zijn verschillende decomposers (inclusief Bacteriën En Schimmels) Verdeling van organische vormen Stikstof Voor 

Ammonium, waar dan is de Nitretisation Bacteriën Kunnen blijven dat Te worden NO3 

4. productie van Fitohormonas 

Fytohormonen Inch Plantengroei regulatoren en ervoor te zorgen dat de juiste voedingsstoffen beschikbaar zijn in verschillende 

stadia van de groei. La URB Geproduceerd Van microben is van essentieel belang als de plant de nodige middelen om de juiste 

hoeveelheden voedingsstoffen die het nodig heeft op het stadium dat het nodig heeft absorberen. Dit biedt een kans voor 

gewassen die met onze producten worden behandeld om optimale groei en prestaties te bereiken. 

5. FormuleRing van de URB 

Het beperkt plantaardige pathogenen en verbetert de plant natuurlijke beschermingsmethoden. Deze functie is vooral 

Trichoderma Stress. Ze groeien meestal op het worteloppervlak en zijn effectief tegen de wortel ziekte, maar ze kunnen ook 

effectief zijn tegen bladziekten. Urb Ze verhogen ook de plant weerstand tegen plagen. Ongedierte erkennen dat de hoogste 

suikergehalte Urb Gecultiveerde planten en voedergewassen en omdat de meeste plagen geen lever, en kan niet verteren hoge 

concentraties van aminozuren, dit maakt planten een onaantrekkelijke bron van voedingsstoffen. Daarnaast zijn onze producten 

is een saproxytic Competitie Op de vloer. De Saprofytic Competitie Van Microben De formulering is een van de belangrijkste 

uitdagingen voor het praktische gebruik van het concurrentievermogen en de verbetering van de commerciële persistentie in de 

bodem ten opzichte van de minder efficiënte inheemse soorten. Gebruiken Urb Het vangt het water en de extra 

voedingsmiddelen beschikbaar van de natuurlijke organische stof op de grond voor plantaardig gebruik. Hierdoor kunnen 

planten ongunstige milieu-omstandigheden, zoals de bodem pH schommelingen en vochtproblemen te handhaven. 

Urb Het bevordert ook een gezonde pH van de bodem. De PH van de grond heeft sterke gevolgen voor de meeste beschikbare 
voedingsmiddelen. Dit komt omdat de pH beïnvloedt Chemische vormen en oplosbaarheid van voedingselementen.  
 
Lla Technologie Inch Urb hebben Om zoveel prijzen te winnen omdat het Universitaire test, dubbele veldproef wordt getest, 
peer review en kritisch te zijn revolutionair in de agrarische gemeenschap. Wij erkennen dat we produceren meer en meer 
producten door aanzienlijk te verminderen of elimineren van meststoffen inputs. Geen enkel ander product of "biostimulator" 
is getest of geïdentificeerd als beoordeeld door deze claims. De meeste, zo niet alle, microbiële bedrijven op de markt van 
vandaag zijn begonnen, op een bepaalde manier, op de landbouwmarkt. De meesten van hen hebben niet meer een 
aanwezigheid in die markten. Groot als, is het gereduceerd tot de resultaten van een voordeel van deze resultaten. Als uw 
product niet te produceren meetbare resultaten aan de paperback. Het is niet gekocht na de repetities. Als ze inderdaad 
aanwezig zijn, geen van deze technologieën worden gesubsidieerd en gekocht in hele landen voor hun vermogen om te 
rehabiliteren, op bevruchte boerderijen en de voedselvoorziening te verhogen tot de landen die groeien. Technologie Urb Het 
is noodzakelijk. Hebben Geproduceerd & Ervaringen Als een droge verbetering, Verminderde verhoudingen Van 12%-60 +%, 30 
+ soorten microben, verschillende soorten individueel gericht op CFU eenheid Tel tot 14 macht. Niet zo effectief als de Huidig 
schrijven. Urb Inch EEN fles. Ontworpen om Verminder inputs en verhoog opbrengsten... Tarieven hogere kieming, klonen, 
acute vegetatieve groei, ziekte/weerstand en Pest tegenslagen, canabineal niveaus, Brix, verhoogde nutriëntendichtheid, 
versnelde rijping alle #icingonthecake 

Natuurlijke VoorDelen URB 
 

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


Natuurlijke ingrediënten URB 

100% organisch nr n. P. K 

Urb is een milieuvriendelijk, breed spectrum, prikkeloverdracht, polymicrobiële 

Met 6 soorten microben in 12% van de humzene vloeistof, T. Harzianum 

Bacillus subtilis Neu B. is,  

Een belangrijke heilzame planten bacterie. B. subtilis speelt een rol in Aanvulling van de bodem nutriënten Door Twee Lla 

Carbon Cycle en de Stikstofcyclus. Om te helpen de koolstofcyclus B. degradeert de subgraden van stro, pectine, cellulose en 

andere organische materialen. B. subtilis vormen Biofilms die zijn Dichte populaties van organismen. Dit Biofilms VerStrek 

installaties Preventieve kolonisatieGenoemd Competitieve gematigdheid. Hoewel dit buiten de reikwijdte van deze positie valt, 

Preventieve Deuren Hoofdzakelijk Verbieden Andere micro-organismen van de vorming van kolonies rond de wortels van de 

installatie. 

Bacillus licheniformis  

Een bodem organisme dat sporen vormt die bijdraagt aan Nutriëntencyclus en heeft Antifungale kwaliteiten Activiteit. Huidige 

onderzoek naar B. licheniformis (stress SB3086) en de Effecten zoals microbiële fungicide.  

Gram-positief, Mesofiele Bacteriën. Kan bestaan in een latente SPORC vorm voor Bestand tegen barre omgevingen, of in een 

vegeysmal voorwaarde wanneer de voorwaarden goed zijn. Hoge capaciteit van Secretie Dela Alkaloïde serin protease Made B. 

licheniformis Een van de Belangrijkste bacteriën in de productie van industriële enzymen 

Y megaterium Bacillus  

Een heilzame bacterie van de planten, Bacillus subtilis megaterium. In aanvulling op enkele van de voordelen van b. subtilis, is 

bekend dat b. Megidium is Fosfaat-oplosbare bacteriën (PSB). Dochteronderneming Hebben een aantal belangrijke voordelen-

ze doen Meest beschikbare fosfor voor de plant - Het verminderen van de behoefte aan traditionele meststoffen 

toepassingen - Toegenomen gebruik van water. Verhoogde ziekte en droogte resistentie -Verminder milieuproblemen - 

Bevordering van duurzame groei praktijken. 

Bacillus subtiis subsoort. Spiziizeni 

Gedocumenteerd aan Rhizobacterium groei van de promotionele plant Om te laten zien Synthetiseren antifungale peptiden. 

Dit vermogen heeft geresulteerd in het gebruik van B. subtilis in BiologischeOok Bewijs dat er meer gewassen worden 

geproduceerd, hoewel niet is aangetoond of dit komt doordat Verbetert de plantengroei of remt de groei van de ziekte. Ze 

kunnen ook groeien in pH-waarden, temperaturen, en zoutconcentraties waar sommige andere organismen kunnen 

overleven. 

Bacillus pumilus  

DeelNemen aan een breed scala van Symbiotische relatie. B. pumilus kan optreden als Plantengroei ter bevordering van 

Rhizobacteria binnen de rhizosfeer. Daarnaast wordt aangenomen dat B. Punatus fungeert als PlantenGroei bevordert 

ENDOPHYT 

 

Trichoderma stam Harzianum T-22 Trichoderma harzianum type T-22 (T-22) is Een van de meest effectieve vormen van deze 

schimmel kan koloniseren de wortels van de meeste plantensoorten door middel van een breed scala van bodemsoorten. Dit 

Schimmel wordt gebruikt als Biologische Agent in gewasproductie, en voor de Verbetering van de fasen van beworteling en 

sedimentatie van planten. De effecten van de stam van Trichoderma Harzianum T-22 tijdens de periode van beworteling 

resulteren in een toename van de lengte van de uitbraak, alsmede de toename van het aantal bladeren, wortels en diameters 

van de stengel. T-22 GroeiBevordering van planten door zowel Indirecte En Directe Mechanismen, Bevordering van de 

wortelgroei, Wortelontwikkeling, en de root-functie Door Hormonale En Biochemische signalen. 

 

Cusanu mijn weiland... Het is biologisch!!! 

Urb. Natuurlijke groei groter 


