
Rentabilidade
Solução 100% biológica para a poupança de 
fertilização azotada

•  Com BlueN, a planta obtém de forma natural até 
60% das suas necessidades de azoto

Eficácia
Aporte controlado e eficaz de azoto à planta

•  BlueN permite o desenvolvimento da cultura 
com níveis de azoto equilibrados, adaptando-se 
em cada momento aos estados fenológicos da 
planta

•  BlueN torna mais fácil a gestão da fertilização 
das culturas

Sustentabilidade
Aumenta a sustentabilidade do meio 
ambiente

•  BlueN diminui o excesso de aplicação de nitratos 
nos solos agrícolas, reduzindo a degradação dos 
mesmos

•  BlueN evita a contaminação dos aquíferos 
causada por lixiviação de nitratos

Nunca foi tão fácil 
melhorar as práticas 
agrícolas na sua cultura

•  Apenas 1 aplicação

•  Compatível com a maior parte 
dos herbicidas e fungicidas

•  1 dose/ha misturada na calda 
para a aplicação foliar

•  Aprovado para uso em 
agricultura biológica e áreas 
protegidas

Líderes em biotecnologia e 
inovação agrícola

Ajudamos os agricultores a maximizar 
as suas produções com o mínimo de 

recursos e sem riscos para a saúde 
humana, animal e do meio ambiente

Desenvolvemos e patenteámos 
soluções biotecnológicas exclusivas que 

partilhámos em todo o mundo

www.symborg.com

O primeiro biofertilizante de  
azoto de máxima eficácia

BlueN permite aumentar a 
rentabilidade da colheita sem 
impacto ambiental

Distribuído em Portugal por:



Poupança na  
fertilização azotada

+
Preservação do  
meio ambiente

Produto desenvolvido a partir de uma exclusiva bactéria fixadora de azoto, paten-
teada pela Symborg: Methylobacterium Symbioense

A solução para poupar em fertilização azotada, disponibilizando azoto durante 
todo o ciclo cultural ao mesmo tempo que se reduz o impacto ambiental

BlueN é a solução para...

Reduzir as aplicações de fertilização 
azotada e aumentar a rentabilidade 
das culturas

Gerir uma ótima fertilização 
azotada em agricultura biológica e 
convencional

Gerir uma ótima fertilização azotada 
em zonas restringidas e protegidas, 
evitando a acumulação de nitratos 
nos solos

¿ Como funciona o 
BlueN?
BlueN entra na planta através das folhas 
em estados iniciais de desenvolvimento 

e coloniza rapidamente a filosfera da 
planta, convertendo-a no seu habitat

BlueN converte o N2 atmosférico em amó-
nio (NH4

+) através do complexo nitrogena-
se, que por sua vez, se metaboliza direta-

mente em aminoácido de forma constante 
durante todo o ciclo cultural

BlueN garante o fornecimento eficaz e controlado de azoto à planta durante todo o seu ciclo

Fluxo constante de  
azoto para a planta

Poupança energética  
para a planta


