
   ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ     
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βακτήρια Azospirillum brasilense 1x108CFU
/ml -Στέλεχος Μ3 (Ισπανική συλλογή και 
καλλιέργεια CECT 5802),
Βακτήρια Pantoea dispersa 1x108CFU/
ml -Στέλεχος C3 (Ισπανική συλλογή και 
καλλιέργεια CECT 5801).

Τα στελέχη των βακτηρίων Azospirillum 
και Pantoea έχουν την ικανότητα να 
δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο, 
να διαλυτοποιούν τα ακινητοποιημένα 
φωσφορικά καθώς και άλλα ορυκτά 
θρεπτικά συστατικά του εδάφους και να 
παράγουν μεγάλες ποσότητες ουσιών 
(Ορμόνες & Βιταμίνες) που διεγείρουν 
την ανάπτυξη φυτών.

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To Bulhnova σχεδιάστηκε για να γίνει το λίπασμα του μέλλοντος, ένα λίπασμα 
που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες θρέψης των φυτών, εξασφαλίζοντας όλα τα 
θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος και την ατμόσφαιρα, μέσω μικροοργανισμών και 
των βιολογικών μηχανισμών που δημιουργούνται κατά την συμβίωση των ριζών 
των φυτών με ριζοβακτήρια. Παρασκευάζεται σε μορφή ευδιάλυτου υγρού, για 
την εύκολη εφαρμογή μέσω της άρδευσης. Με την χρήση του Bulhnova μειώνεται 
κατά πολύ η ποσότητα των απαιτούμενων λιπασμάτων, παράγονται στο έδαφος 
πολύτιμες ορμόνες και βιταμίνες και ενισχύονται ισχυρά οι φυσικές, οι χημικές και 
οι βιολογικές ιδιότητες των εδαφών.

Δέσμευση Ατμοσφαιρικού Αζώτου

Διέγερση και ενίσχυση 
βλαστικής ανάπτυξης 

Ενίσχυση της Άμυνας
των Φυτών

Διαλυτοποίηση Ακινητοποιημένου Φωσφόρου

Ορμόνες & Βιταμίνες

Έκκριση Σιδεροφόρων

Καλλιέργεια Αριθμός
Λίτρα/στρέμμα

Μόνο
Bulhnova

Σε συνδυασμό
με λιπάσματα

Κηπευτικά, ριζωματώδη, 
βιομηχανικά, μεγάλες καλλιέργειες, 
ανθοκομικά και για όλα τα ετήσια

3-4 250ml –500ml 250ml

Δενδρώδεις καλλιέργειες* 4 250ml –500ml 250 ml

   ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν το Bulhnova εφαρμόζεται στην 
αρχή της βλαστικής ανάπτυξης.

*Δόση για ενήλικα δένδρα
• Δενδρύλλια: 25 έως 30% της υποδεικνυόμενης δόσης
• 3 έως 5 ετών: 50 έως 75% της υποδεικνυόμενης δόσης.

Βιοδιεγέρτης με ριζοβακτήρια (Rhizobacteria). Υγρό προϊόν.

Εφοδιάζει το φυτό με όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία



   ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Το προϊόν είναι μίγμα μικροοργανισμών και είναι Βιοδιεγέρτης ΘΡΕΨΗΣ και ανάπτυξης φυτών. 
• Ευνοεί την σύνθεση ορμονών και βιταμινών, διεγείρει και ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών.
• Απελευθερώνει από το έδαφος τα δεσμευμένα λιπάσματα (θρεπτικά στοιχεία) και τα κάνει διαθέσιμα για το φυτό.
• Δεσμεύει από την ατμόσφαιρα Άζωτο και το φέρνει κοντά στην ρίζα σε μορφή διαθέσιμη για το φυτό.
• Απελευθερώνει και διαλυτοποιεί το δεσμευμένο - ακινητοποιημενό Φώσφορο από το έδαφος.
• Χηλικοποιεί τον σίδηρο, βοηθά την κίνηση του σιδήρου στο έδαφος και την εύκολη και συνεχή πρόσληψη του από το φυτό.
• Βελτιώνει την διαλυτοποίηση των απαραίτητων για το φυτό θρεπτικών στοιχείων
• Ενεργοποιεί και ενδυναμώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες.
• Ενισχύει την δομή και την συνεκτικότητα του εδάφους και συνεισφέρει στην πρόληψη της διάβρωσης.
• Δεν προκαλεί καμία φυτοτοξικότητα.
• Είναι συμβατό με τα περισσότερα προϊόντα θρέψης και φυτοπροστασίας.

To προϊόν παρασκευάζεται στην Ισπανία
από την PROBELTE S.A.U.
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Διανομέας:
L. Lambrou Agro ltd
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,
2540, Δάλι- Κύπρος,
Τηλ.: +357 22667908
Φαξ: +357 22667157
info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Βακτήρια Azospirillum brasilense -Στέλεχος Μ3.
• Βακτήρια Pantoea dispersa -Στέλεχος C3 (εντοπίστηκαν και απομονώθηκαν από την Probelte).
• Ισπανική συλλογή και καλλιέργεια: Πατενταρισμένοι μικροοργανισμοί CECT 5802 και CECT 5801. 
• Πατενταρισμένη, μοναδική στον κόσμο διαδικασία παραγωγής.
• Υγρή μορφή για εύκολη εφαρμογή με την άρδευση.
• Περιεκτικότητα μικροοργανισμών: 108 CFU/ml.
• Επιτρέπεται η χρήση του στην βιολογική καλλιέργεια.


