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TECNOPOLLINA®
 

 
Nguyên liệu 100% tự nhiên. 

 

           

0% 100% 

 
 
 
 
 
 

PACKAGING Bao 25kg 

                    Bao lớn 500 kg 

 Pallet 1500 kg. 
 

TECNOPOLLINA® / Tính năng: 

• Stato fisico: Dạng viên hình trụ đồng nhất, đường kính 3-4mm, chiều dài 5-7mm. 

• Sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu từ hỗ hợp phân gia cầm chọn lọc ( phân chuồng, phân gà tây..)được 

lên men độc quyền và ủ vi sinh 7-9 tháng. 

• Đây là phân bón 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 tái tạo khả năng sinh sản cho đất. 

• Nhờ quá trình ủ vi sinh, Cellulose và Ligin đã được chuyển hóa thành mùn. 

• Không sử dụng bất cứ quá trình làm nóng nhân tạo nào, bao gồm đun, nấu, hấp ... nên sản phẩm rất 

giàu vi sinh khuẩn có lợi cho đất. 

• TECNOPOLLINA®, nhờ quá trình lên men độc quyền, nó không chứa bất cứ dư lượng kháng sinh nào có thể 

gây hại cho đất và cây trồng. 

TECHNOPOLLINA® / Dinh dưỡng: 

• Sản phẩm được chỉ định dùng cho tất cả cây trồng) đặc biệt, nó được 

khuyến khích sử dụng trên vùng đất xấu như : đất cát, đất sét, đất có 

nhiều lỗ rỗng lớn hoặc đất có nguy cơ bị nén. 

• Hiệu quả nhất khi sử dụng sản phẩm ngay sau khi thu họach hoặc trước 

khi cây ghép, lưu ý, hiệu quả tốt nhất khi phân phối sản phẩm ở độ sâu 

từ 2-15 cm,  ; việc sử dụng trên cây trồng phải cung cấp khoảng cách từ 

thân cây 18/20 cm và độ sâu 10/15 cm. 

• Trong trường hợp sử dụng sản phẩm trong vườn cỏ, nên rải đều trên bề 

mặt, việc cắt cỏ sau này sẽ giúp phân phối sản phẩm rộng khắp. 

• Nó cũng có thể được phân phối trên rơm rạ (rơm, thân cây ngô) trước khi 

trồng chúng theo thứ tự để tạo thuận lợi cho sự tan rã và để thúc đẩy 

các hoạt động vi sinh vật tham gia vào mặt đất. 

• TECNOPOLLINA® sử dụng tốt nhất trong giai đoạn chuẩn bị đất, đẻ 

nhánh của ngũ cốc trong vụ mùa. 
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9 MESI 



 

HÀM LƯỢNG TRUNG BÌNH LIỀU LƯỢNG 

Lúa mì Lúa mạch Lúa kg/ha 
 

 

Bắp Rau cải Thuốc lá 

 
 

Vườn rau 

 
 

Trồng rau trong nhà kính 

 
 

Vườn trái cây 

 
 

Vườn Nho 

 
 

Thảm cỏ / sân vườn 

 
 

Hoa trồng trên đất 

 
Các loại cây trồng trên là đại diện từng loại; Tecnopollina® tìm thấy nhiều loại khác với cùng liều lượng sử dụng. 

Chuẩn bị đất đã bón phân: 4-6kg/ m3  Tecnopollina®  đất xốp, đất than bùn hoặc đất đã được cấu tạo sẵn nhưng 

không được bón phân (toàn bộ cũng có thể chứa vật liệu trơ tạo ra độ xốp). 

 
Bón phân nền làm giàu đất: 

0,200kg/m2  ~ 2000kg/ha. 

Phân bón trên rơm rạ, rơm rạ, dư lượng cây trồng (để thu hồi chất dinh dưỡng và chuyển thành mùn) 900 - 

1200 kg / ha. 

Các liều trên là định lượng và có thể thay đổi tùy theo đặc điểm khí hậu của từng khu vực (sinh: 

hóa học, vật lý và sinh học; lượng mưa và nhiệt độ). Chúng cũng phải được bao gồm trong toàn 

bộ kế hoạch bón phân. 

 
 
 

Sản phẩm được chỉ định sử dụng chuyên nghiệp, không 

bón trực tiếp vào rễ cây. 

  Tránh xa trẻ em và vật nuôi 

Bảo quản nơi 

khô ráo, có 
mái che 

Số liệu ghi trên bao bì theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có quyền 

thay đổi mà không cần báo trước. 

Tiêu hủy 
bao bì sau 
khi sử dụng 
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kg/m2
 

 
1.500 

2.000 

Độ ẩm chỉ định 9% 

Hữu cơ 72.8% 

pH (indicativo) 6-7 

Tổng Nito (N)  4.16% 

Tổng phốt pho pentoxit (P2O5) (từ hợp chất 
hữu cơ phốt phát và phốt pho) 5.11% 

Kali hữu hiệu (K2O)  2.59% 

Carbon hữu cơ nguồn gốc sinh học (C)  27-30% 

Acid Fulvic 9% 

Acidi Humic 10% 

Lưu huỳnh (SO3) 1% 

Tỉ lệ C/N 8,7 

Mức độ hài hòa (DH) 48% 

Tỉ lệ hài hòa (HR) 28% 

Microelementi: 

Manganese (Mn) 300 mg/kg 

Boro (B) 20 mg/kg 

Cobalto (Co) 10 mg/kg 

Zinco (Zn) 300 mg/kg 

Molibdeno (Mo) 40 mg/kg 

Magnesio (MgO) 1% 

Microorganismi (calcolati per UFC/gr.): 

Tổng lượng vi khuẩn hiếu khí 2.145.000.000 

Tổng lượng vi khuẩn kỵ khí 1.216.000.000 

Ammonificanti 10-40x105
 

Nitrato - riduttori 12-20x105
 

Cellulosolitici aerobi 10-25x104
 

Schizomiceti aerobi 70-150x107
 

Schizomiceti anaerobi 70-150x107
 

Escherichia Coli <10 UFC/gr 

Salmonelle spp assenti 

Proteine grezze 19-25% 

Lipidi grezzi 2-3% 

Fibra grezza 8-12% 

Fosfatasi alcalina 50.000-70.000 UF/GMS 

Capacità di scambio cationico 25-50 meq/100 gr. 

Peso specifico: 0,6-0,65 kg/lt 

 


