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TÍNH NĂNG: 

✓ Hình dạng: dạng viên hình trụ đồng nhất, đường 
kính 3-4mm, dài 5-7mm. 

Sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ hỗn hợp phân 

chuồng và phân gia cầm chọn lọc, được lên men và ủ 

vi sinh 06 tháng. 

✓ Nhờ quá trình ủ vi sinh giúp chuyển hóa phần Cellulose 
và Ligin thành mùn. 

✓ Không trải qua bất kỳ quá trình làm nóng 
nhân tạo nào, nên sản phẩm rất giàu vi sinh 
vật hữu ích cho cuộc sống của đất. 

✓ NATURALPOLLINA®, nhờ quá trình lên men dộc quyền, 

sản phẩm không chứa dư lượng kháng sinh gây hại cho 

đất và cây trồng.. 

✓ Đây là sản phẩm hoàn thiện nhất hiện nay, nó kết 

hợp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho thực vật, và 

hàm lượng vi sinh khuẩn hữu ích cho cuộc sống của đất 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

✓ Sản phẩm được chỉ định dùng cho tất cả cây trồng; đặc 

biệt, sử dụng cho vùng đất cát, đất yếu có nhiều lỗ rỗng, 

đất sét hoặc đất có nguy cơ bị nén. 

 Trộn đều sản phẩm với đất trước quá trình reo hạt hoặc 

cấy ghép,  để đạt hiệu quả tốt nhất nên phân phối 

sản phẩm ở độ sâu 2-15 cm; việc sử dụng các loại cây 

trồng phải cách từ thân cây 18/20 cm và độ sâu 10-15 

cm. 

  

✓ Trường hợp bón phân trông vườn cây ăn quả, cỏ mọc 

trên bề mặt hoặc các luống,  phải rải đều sản phẩm trên 

bề mặt, việc cắt cỏ sau này sẽ giúp phân phối đều sản 

phẩm. 

✓ Sản phẩm được phân phối trên dư lượng cây trồng như rơm, than 

cây ngô… hàm lượng vi sinh khuẩn sẽ giúp phân hủy 

thành mùn, thu hồi lại chất dinh dưỡng thực vật. 

✓ NATURALPOLLINA® có hiệu quả đặc biệt trong giai 

đoạn đẻ nhánh hoặc trồng mới ngũ cốc giai doaanj thu – 

đông. 

 
 
 
 
 
 
 
 

cm 18/20 

max min 
cm 15 cm 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
max min 
cm 15 cm 2 

 
ĐÓNG GÓI: 

✓ Bao 25 kg  pallet 1500 kg 

✓ Big Bags 500 kg 

✓ Sfuso 

AGRICOLTURA 

CONSENTITO 
IN 

BIO 

 

 

100% 
phân ủ 
vi sinh 6 

tháng 



N.B. Các loại cây trồng trên đại diện cho từng loại; 
NATURALPOLLINA®  tìm thấy ứng dụng cho nhiều loại cây với liều lượng tương đương. 

Chuẩn bị đất đã bón phân: 

10-12 kg/ m3 NATURALPOLLINA® đất lỏng, đất cát, than bùn hoặc đất đã được thiết lập sẵn nhưng không được bón 

phân (toàn bộ cũng có thể chứa vật liệu trơ mang lại độ xốp). 

Bón phân nền để làm giàu đất: 

kg 0,250 kg/m2 tương đương 2500 kg/ha . Bón phân của râu, rơm, rơm rạ (cho việc thu hồi các chất 

dinh dưỡng và chuyển hóa thành mùn) 1000 - 1200 kg/ha. 

 

HÀM LƯỢNG  

     TRUNG BÌNH 
 

Độ ẩm chỉ định 16 -18% 

Chất hữu cơ 68 - 74% 

pH 6 - 7 

Tổng nitơ hữu cơ (N) 3,5 - 4,5% 

Tổng phốt pho pentoxit (P2O5) 
3,5 - 4,5% 

Tổng kali oxit (K2O)   2 - 3%  

34 - 37% Carbon hữu cơ (C)  

Acidi Fulvic 9% 

Acid Humic 10% 

Anhydrit sunfua (SO3) 1% 

C/N 9,7 

Mức độ hài hòa (DH) 36% 

Tỉ lệ hài hòa (HR) 24% 

 

TRUNG VI LƯỢNG 

VI SINH VẬT 
(Đơn vị tính UFC/g, đơn vị tính số lượng 
trên mỗi g.) 

 

Tổng lượng vi khuẩn hiếu khí 1.740.000.000 

Tổng lượng vi khuẩn kỵ khí 1.550.000.000 

Ammonificanti 10-20x105
 

Nitrato - Riduttori 8-10x105
 

Cellulosolitici aerobi 15-20x104
 

Schizomiceti aerobi 50-60x107
 

Schizomiceti anaerobi 50-60x107
 

Escherichia Coli < 10 UFC/g 

Salmonelle spp ASSENTI 

 

Protein thô 21 - 25% 

Chất béo thô 3 - 4% 

Chất xơ thô 8 -12% 

alkaline phosphatase 
45.000 - 50.000 

UF/GMS 

Khả năng trao đổi ion 40-50 meq/100 g 

 

  
 

THÔNG SỐ VI SINH 

Số liệu trong bảng 

cho thấy, Escherichia 

Coli và Salmonella đã dẫn 

đến giới hạn của khả 

năng phát hiện .  

 
 

LIỀU LƯỢNG TRUNG BÌNH kg/ha 
 
 

Lúa mì, lúa mạch, lúa (gieo) 1000 – 1500 Vườn cây ăn trái, cam quýt, ô liu 0,5-4,0 kg/pianta 

Lúa mì, lúa mạch, gạo (chuẩn bị) 500 – 700 Vườn nho 0,5-3,0 kg/pianta 

Ngô, củ cải đường, thuốc lá 1200 – 1500 Sân / công viên 0,250 kg/m2 

Trồng trọt (cánh đồng mở) 1800 – 2000 Bãi cỏ. 700 – 1000 

cây làm vườn (nhà kính) 100 – 300 
kg/1000 m2 

Cây hoa (trên mặt đất) 
100 – 150

 
kg/1000 m2 

 

 

 

 
 

 

 

 
Các liều trên là dấu hiệu và có thể thay đổi trong mối quan hệ với đặc điểm khí hậu của từng khu vực (sinh: hóa học, vật lý và sinh học; lượng mưa và nhiệt 
độ).Được bao gồm trong toàn bộ kế hoạch bón phân. 

 

  

0,6 - 0,7 kg/lt Manganese (Mn) 350 mg/kg Zinco (Zn) 300 mg/kg 

Boro (B) 25 mg/kg Molibdeno (Mo) 50 mg/kg 

Cobalto (Co) 10 mg/kg Ossido di Magnesio 0,5 -1% 

 

Trọng lượng 

Giai đoạn 
xử lý Thông số 

Kết quả 

1 2 3 4 5 

Ban đầu E. Coli (UFC/g) 310.000 53.000 96.000 90.000 6.400 

Một nửa E. Coli (UFC/g) <10 <10 <10 <10 <10 

Kết 
thúc 

E. Coli (UFC/g) <10 <10 <10 <10 <10 

Salmonella (p/a 25 g) Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng 

 


