CoMo

Fertilizant
Tratament sămânţă cu nutrienţi pentru legume (soia,
fasole, mazăre, lupin)
AVANTAJE

• Este conceput special pentru nutriţia plantulelor de leguminoase.
• Oferă o excelentă siguranţă culturii.
• Sporește eficacitatea inoculanților, stimulând dezvoltarea bacteriilor
Rhizobium, fixatoare de azot.
• Asigură dozele necesare de molibden şi cobalt, esențiale pentru
nutriția bacteriilor.
• Prezintă acoperire și aderenţă superioare a nutrienţilor la suprafaţa
seminţelor tratate.
• Stimulează germinarea şi favorizează răsărirea uniformă.
• Stimulează creşterea plantulelor în condiţii de stres.
• Se economisește timp în procesul de tratare a seminţelor de
leguminoase deoarece acest produs poate fi amestecat cu inoculanți,
aplicarea făcându-se simultan.

DESCRIERE PRODUS

WUXAL CoMo® este o suspensie inovatoare de micronutrienţi special
concepută pentru tratamentul seminţelor de soia, fasole şi mazăre,
cărora le oferă necesarul de cobalt și molibden. Aceste elemente au un
rol important în procesul de fixare al azotului la nivelul nodozităților, dar
mai ales în cazul solurilor acide, unde se înregistrează carențe de cobalt și
molibden.
Balanţa nutritivă a produsului WUXAL CoMo® satisface cerinţele nutritive
ale plantulelor şi creează premisele unei înrădăcinări mai bune.
Tratamentul seminţelor cu Wuxal CoMo® este un tratament nutritiv
selectiv, dedicat şi prietenos cu mediul. Toţi nutrienţii din compoziţia
sa sunt solubili 100% în apă, şi în consecinţă, sunt în totalitate disponibili
plantelor, fără a se pierde.
WUXAL CoMo® este indicat în mod special pentru leguminoase cultivate
pe soluri acide.
WUXAL CoMo® poate genera creşterea cantităţii recoltate pe unitatea de
suprafaţă și poate stimula creşterea numărului de păstăi/plantă, numărul

Doză
Leguminoase

1,5-2 l/t de semințe

-

de seminţe/păstaie şi greutatea boabelor.
Poate fi folosit în amestec cu alte produse de
tratament sămânţă cum ar fi fungicidele, insecticidele
şi inoculanţii.
Suspensia WUXAL Terios Zn+® poate fi folosită și în
combinație cu alte tratamente sămânță.

Compoziție
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Fertilizant lichid cu micronutrienţi, cu un conținut
ridicat de cobalt şi molibden. Destinat tratamentului
seminţelor.
Toţi nutrienţii din compoziţie sunt disponibili în
totalitate plantelor.
Elementele sunt 100% solubile.
Micronutrienții cationici (fier, cupru,mangan și zinc) sunt
complet chelatați (EDTA).
Ambalaj: 1 l

Proprietăți fizico-chimice
Densitate: 1,45 g/cm³
Valoare pH: aprox. 7,9
Culoare: violet închis

