EXPERTS
FOR GROWTH

Fertilizante com micronutrientes
quelatizados - Indicado como tratamento
preventivo e curativo
Composição muito homogênea, que assegura
misturas perfeitas
Excelente solubilidade e miscibilidade com a maioria
dos fitossanitários
Composição equilibrada, muito ajustada às
necessidades das culturas
Aplicação por fertirrigação, hidroponia e foliar

Fertilizantes especiais com
micronutrientes

Fetrilon® Combi 1 é uma marca
registrada COMPO

Fertilizantes especiais com
micronutrientes
Fertrilon® Combi 1 é um fertilizante solúvel com formulação balanceada
e específica para suprimento de Zinco, Ferro, Manganês, Cobre, Boro,
Molibdênio, Magnésio e Enxofre, na manutenção dos níveis ideias ou na
correção das deficiências destes elementos, em diversas culturas. Todos os
micronutrientes metálicos estão completamente quelatizados com EDTA. Isto
permite disponibilidade imediata e rápida absorção por evitar a fixação dos
elementos sobre a superfície das folhas. O Boro e o Molibdênio encontram-se
sob a forma de sais altamente solúveis. Desta forma, todos os nutrientes estão
totalmente disponíveis para serem integrados à substância vegetal.

Benefícios
Todos os micronutrientes metálicos se encontram sob a forma de quelato
e o Boro e o Molibdênio como sais facilmente solúveis. Com isso, evita-se
a fixação antecipada e consegue-se um excelente aproveitamento do
produto

Composição muito homogênea, que assegura misturas perfeitas

Devido ao processo de fabricação especial (dessecação por nebulização
em câmara), a absorção, tanto foliar como radicular, e o transporte na
planta são muito rápidos e eficazes

Composição equilibrada, muito ajustada às necessidades das
culturas

Excelente solubilidade e miscibilidade com a maioria dos
fitossanitários e adubos (exceto os muito alcalinos)

Garantia e Especificações:
Produto

Fetrilon® Comb 1

Descrição

m/m

Mn (EDTA)

4,0%

Fe (EDTA)

4,0%

Cu (EDTA)

1,5%

Zn (EDTA)

1,5%

B

0,5%

Mo

0,1%

Mg

1,9%

S

3,0%

MODO DE AÇÃO
O fornecimento quase sempre insuficiente de micronutrientes é
a causa de rendimentos pouco satisfatórios. Mesmo quando os
sintomas de deficiência na planta não são claramente visíveis,
pode-se estar frente a uma deficiência eminente ou oculta.
Por vezes, apresentam-se situações de deficiência transitória,
principalmente nas fases de crescimento da planta em que a
demanda por micronutrientes é maior. Influencias climáticas
como, por exemplo, secas ou água estancadas por excesso de
chuva, também contribuem para o aparecimento de deficiências.
Fertrilon® Combi 1 corrige estas deficiências de micronutrientes.
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Tamanho das particulas
Cor: Verde
Peso específico: 730 - 860 g/l
Solubilidade: Nas concentrações recomendadas
são solúveis em água sem deixar resíduos

APRESENTAÇÃo
Embalagem
Frasco 1kg
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

