Terios Mn+

Fertilizant
Nutrienți pentru tratament sămânță la cereale (grâu,
orz, ovăz, secară)
AVANTAJE

• Manganul este implicat în procesele de fotosinteză, asimilarea CO2
și metabolismul azotului. Manganul este utilizat de plante și pentru
creșterea tubului de polen, alungirea rădăcinii și în procesele ce conferă
toleranță la patogeni.
• Elemente nutritive speciale pentru tinerele plantule.
• Reduce timpul până la înfrățire.
• Îmbunătățește distribuirea și aderența nutrienților pe semințe
• Conține micronutrienți complet chelatați, care nu se leagă în reacția
solului pentru a deveni inaccesibili.
• Accelerează germinația și ajută la o răsărire uniformă a plantulelor.
• Stimulează creșterea plantelor tinere în condiții de stres.
• Îmbunătățește sănătatea și vitalitatea plantulelor.
• Poate spori efectele anumitor produse de tratament sămânță

WUXAL Terios Mn+® este o suspensie cu nutrienți pentru tratamentul
semințelor cu azot, fosfor, sulf, cupru, mangan, molibden și zinc.
Compoziția WUXAL Terios Mn+® este special dedicată culturilor de cereale,
în special în primele stadii de vegetație, accelerând germinarea, dezvoltarea
plantelor tinere și o răsărire uniformă. WUXAL Terios Mn+® va avea un efect
mărit în condiții nefavorabile cum ar fi secetă sau temperaturi scăzute.
Suspensia cu nutrienți WUXAL Terios Mn+® permite o distribuție uniformă
și o aderență foarte bună a tratamentului pe toată suprafața semințelor.
Acesta poate fi folosit în combinație cu alte produse: tratament sămânță,
fungicide și insecticide. WUXAL Terios Mn+® este o formulare care se
poate utiliza foarte ușor cu toate echipamentele de stropit sau de aplicat
tratament sămânță.

Doză
1,5-2 l/t de semințe
1,6 l/t de semințe
1,5 l/t de semințe
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7,4

N

105

10,6

P2O5

150

1,5

S

39

1,7

Cu

25

1,0

Mn

15

0.1

Fe

1.50

0,36

Mo

5

1,7

Zn

25

Fertilizant lichid cu micronutrienți pentru tratarea
semințelor. Toți nutrienții sunt complet disponibili
plantelor. Micronutrienții cationici (cupru, mangan și
zinc) sunt complet chelatați (EDTA).
Elementele sunt 100% solubile.

Proprietăți fizico-chimice

DESCRIERE PRODUS

Grâu și orz de toamnă
Orz de primăvară
Secară și ovăz

Compoziție

-

Densitate: 1,42 g/cm³
Valoare pH: 6,0
Culoare: turcoaz

