




„Освен многото постижения на

човечеството, съществуването ни се

дължи на 6 инча (15 см) от повърхността

на почвата и факта, че вали!”

мислителя –孔子 (Конфуций)



Почвени микроорганизми

Микрофлората- бактерии и гъби дават 75-90% от

живата биомаса в почвата и са в основата на

разграждането на органичната материя.

Те преобразуват органичните молекули в

минерални хранителни вещества, като стават

достъпни за растенията.



Микроорганизмите представляват < 0.5% 

(w/w) от почвената маса и въпреки това 

имат огромно влияние върху качеството 

на почвата и процесите, протичащи в 

нея.

60-80 % от общия почвен метаболизъм се 

дължи на микроорганизмите.



Върху кореновата 

повърхност има 

значителни въглеродни ( 

захари) резервоари. 

Разпределението на 

захарите в резултат на 

фотосинтезата в зоната 

на корена може да бъде 

по- високо от 40%



Симбиотичната връзка почва – растение

– микроорганизъм, създава възможност за

развитието и на другите по висши почвени

обитатели, като червеи и членестоноги, а

тяхното съществуване гарантира

съществуването и на по висши форми на

живот избрали почвата за свое

моестообитание.



Какво представлява 

PGPR или Plant Growth-Promoting

Rhizobacteria?

Бактериите стимулиращи растежа ,

чрез секреция на различни регулаторни

молекули участващи в насърчаването на

растежа и развитието на растенията. Те

могат да бъдат намерени свързани с

корените (в ризосфера), с листата (във

филосфера) или в растението (в

ендосфера).



Практически в работата с микробиални

продукти съществуват няколко основни

въпроса.

Може ли целеви микроорганизми да се ползват
в конвенционалното земеделие?

През милионите години на еволюция

микроорганизмите са преживели далеч

по-критични катаклизми, а това ги е

научило да се проспособяват към

средата и да търсят начини за
оцеляване.



Кое определя качеството на 

микробиологичните продукти?

Важен факт, е че за да има полза от

микроорганизми в конвенционалното

земеделие, а и всяко друго, то те трябва да са

в латентна (спорова) форма.



Как е най-добре да ползваме микроорганизмите 

и как се свързват с растението ?

Един от основните механизми на

микроорганизмите, за да защитят растението е

чрез вземане на биологичен превес, а целта е да

се измести и съответно да се прекъсне достъпа

до хранителни вещества на конкретен патоген

или група патогени, чиято първоначална цел е

била да подчини вашето растение и да

осъществи с него неизгодна връзка.



Каква работа ще ни свършат микроорганизмите?

Въпреки, че това е много общ въпрос и не

може да обхване цялата същина на материята

която засяга, може да се отговори така:

Някои провокират фиксирането на азот и

фосфор, докато други потискат патогените, като се

конкурират с тях за едни и същи ресурси. Други

произвеждат съединения, които действат директно

за инхибиране или унищожаване на

патогени.Всичко това води до повишаване на

добива, подобряване на почвите и увеличаването

и натрупването на органика.



Микробтима протект

МОДИФИЦИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КОРЕНОВА МАСА



Trichoderma sp. Pseudomonas sp.

Azotobacter sp.

Rhizophagus irregularis



За бърз и мощен 

растеж

МИКРОБТИМА РАСТЕЖ



МИКРОБТИМА РАСТЕЖ

Arthrobacter globiformis

Azotobacter sp.

Bacillus sp.



ФОРМИРАНЕ НА ПОВЕЧЕ 

ПЪПКИ И ЦВЕТОВЕ

• Приложен във вегетацията засилва в 

пъти усвояването на фосфор и калий, а 

това гарантира производството на 

повече цъфтежни хормони;

• Приложен листно създава силен 

бактерициден, фунгициден и 

инсектициден фон по надземните части 

на растението;

• Съдържа азотфиксиращи бактерии, 

които улавят атмосферния азот.



МИКРОБТИМА ЦЪФТЕЖ

е течен микробиален тор за бързо и

мощно развитие и цъфтеж. Съдържа 6

бактериални вида. Подобрява жизнените

функции на растението, като отделя в

средата ензими, фитохормони и други

вещества, стимулиращи растителния

метаболизъм.

Sacharomyces cerevisiae
Bacillus sp.Azotobacter sp.

.



Защитен фон срещу вредители и 

патогени
• Концентриран комплекс от полезни

ризосферни микроорганизми, защитаващ

растението чрез създаване на защитен

фон срещу патогени и вредители;

• Повишава резистентността и 

устойчивостта на посевите;

• Продуктът е позволен за употреба в 

биологичното земеделие, съгласно

Регламент (ЕО) 848/2018;

• Препаратът е безвреден за пчели



МИКРОБТИМА НИТРОСКАЙ
Спомагане на азотното хранене

• Съдържа свободно съществуващи 

азотфиксиращи бактерии Azotobacter в 

спорова форма, които играят важна роля 

в азотния цикъл на природата;

• Фиксира амониев йон от атмосферата, 

където азотът е недостъпен за 

растенията;

• Увеличава кълняемостта на семената;

• Увеличава дължината на корените и 

летораслите;Azotobacter sp.



СПОМАГАНЕ НА АЗОТНОТО ХРАНЕНЕ

Оптималното pH за растеж и

фиксиране на азот е 7,0-7,5

бактерията може да расте в

диапазона на pH от 4,8 до 8,5.

Процесът на азотфиксация е

енергозависим и изисква приток на

енергия. Azotobacter получава

енергия с помощта на органичните

съединения.

Azotobacter sp.



СДЕЛКА С ПРИРОДАТА

 Синтезират вещества,

регулиращи растежа – ауксини,

цитокини и гиберилинова

киселина (GA);

 Биоразграждане на някои

хлорсъдържащи ароматни

съединения, използвани като

пестициди.

Azotobacter sp.



ХУМУС - хуминови и фулво киселини

За формирането на хумуса в природата са

необходими десетки дори стотици години.

Формирането му е резултат на отмрялата във

времето биологична материя. Разложената

мъртва биомаса и отделените продукти от това

разгаждане наречени феноли, въглеводороди и

аминокиселини се превръщат в съединения

със сложна структура – ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ.



ХУМИНОВИТЕ КИСЕЛИНИ

са биологичен продукт с голяма молекулна

маса, а това ги прави трудно до невъзможно

разтворими във вода с изключение на една

част от тях наречена ФУЛВОКИСЕЛИНИ.



Заради органичния си състав,

хуминовите киселини, се окисляват

естествено, което им дава нетен отрицателен

заряд.

Така положителните йони от състава на

минералния тор, привличат отрицателния йон

и се свързват с него. Ако торовете, които

ползвате се внедряват в растението лесно

чрез корена и устицата, вие мощно ще

увеличите усвояването на веществата.



Какво е ПЛАНТАГРА?
По своята същност Плантагра

представлява биоминерален хуминов

препарат с имобилизирани ензимни

системи и живи клетки на полезни за

растенията гъби, бактерии. Освен с

физиологично активните си съставки,

Плантагра е с добре балансирана

микроторова композиция на органично-

минерална база, допринасяща за

общото функционално действие на

микробиалния комплекс върху

развитието на растенията.

МИКРОБИОЛОГИЧЕН 

ИНОКУЛАТ: B. subtilis, 

Pseudomonas putida, 

Trichoderma viride, 

Trichoderma 

harzianum- повече от 

1 000 000 кл/мл.



СДЕЛКА С ПРИРОДАТА

Нашата технология на

извличане и произвдство на

хуминови киселини позволява

въглеводородите да разпаднат

връзките си, като така

молекулите на хуминовата

киселина става разтворима, а от

тук и лесно усвоима при

третиране на растения.



Полета



Благодарим Ви!


