EXPERTS
FOR GROWTH

Fertilizante foliar enriquecido com
auxinas naturais
Aumento do desenvolvimento radicular
Melhor aproveitamento da água e nutrientes do solo
Aumento da produtividade com colheitas
de melhor qualidade
Plantas mais resistentes ao estresse, ataque de
fungos e especialmente nematóides

Ativação dos processos fisiológicos e melhor crescimento
e desenvolvimento das plantas

Basfoliar® Top é a nova
marca do Nitrofoska® Top

ativação dos processos fisiológicos e melhor
crescimento e desenvolvimento das plantas
Basfoliar® Top é um fertilizante foliar que contém em sua fórmula,
nitrogênio, fósforo e um concentrado da alga Ecklonia maxima, processado
em seu estado natural. A extração do conteúdo citoplasmático destas
algas é obtido por um processo de micronização, gerando uma pasta,
sendo esta posteriormente filtrada para se obter um extrato altamente
concentrado de auxinas naturais, a qual está sob um rigoroso processo de
controle e qualidade na Alemanha (University of Dresden) que assegura o
conteúdo auxina natural constante.
Portanto, Basfoliar® Top tem a característica em sua formulação composta
de melhorar os mecanismos fisiológicos das plantas
Ecklonia maxima

Benefícios
Aumento do desenvolvimento radicular

Maior resistência das plantas à períodos de estresse

Ativação da divisão celular no primórdio radicular e estimula
a divisão celular no primórdio apical - Responsável pelo
desenvolvimento de raízes e radículas

Plantas mais resistentes ao ataque de fungos e
especialmente nematóides

Aumento da produtividade com colheitas de melhor qualidade

Compatível com produtos fitossanitários

Melhor aproveitamento da água e nutrientes do solo

Garantia e Especificações:
Produto

Basfoliar® Top

Descrição

p/p

p/v

N (Sol. H2O)

3,0%

(34,83 g/L)

P2O5 (Sol. H2O)

17,0%

(197,37 g/L)

Densidade

1,161 g/cm3

Modo de ação
Basfoliar® Top contém alta relação de auxina, gerando forte estímulo
na formação de novos pontos de crescimento de raízes. Devido
a relação especial entre a auxina alta e citocinina baixa, se dá um
grande estímulo no desenvolvimento radicular da planta. A auxina
permeia até as raízes e provoca a divisão celular e seu crescimento,
bem como estimula a planta a produzir citocinina necessária para
voltar ao equilíbrio. Desta forma, a citocinina se desloca no sentido
oposto, estimulando o crescimento aéreo das plantas. O resultado
final são raízes mais saudáveis, que equivale a uma planta mais forte
e vigorosa, com grande possibilidade de absorção de mais nutrientes,
resultando em maior rendimento para as plantas.
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Fitohormônios garantido
Auxina: 11 mg / L
Acido-3-Indol Acético (IAA)
Composição: Citocinina, giberelina, aminoácidos,
carboidratos e vitaminas

APRESENTAÇÃo
Embalagem
Frasco 1 e 5L
Antes de começar com a aplicação prática é
recomendado um teste de compatibilidade com os
componentes da mistura
Consulte nosso distribuidor ou nossos agrônomos
para mais informações sobre a linha de produtos e
programas nutricionais da COMPO EXPERT

DISTRIBUIDOR

