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DESCRIÇÃODESCRIÇÃO
 Constituído por matérias-primas que garantem ampla
funcionalidade, seus excelentes resultados no tratamento de
sementes têm se destacado em várias culturas. Sua característica de
secagem rápida reduz danos por umidade.

  Cobalto (Co) - micronutriente necessário para a síntese da
cobalamina (Vitamina B12), que participa dos passos metabólicos para
a formação da leg-hemoglobina e regula sua concentração nos
nódulos das plantas, impedindo a inativação da enzima nitrogenase,
essencial para fixação de N2;
    Molibdênio (Mo) - micronutriente responsável pela transformação
do Nitrogênio atmosférico em amônia. Atua como catalisador da
enzima nitrogenase, além de participar da assimilação do nitrato
pelas plantas;
      Silício (Si) - A presença de Si no RAIZEN CoMo quando aplicado via
semente promove o deslocamento do fósforo, o qual apresenta-se
inicialmente ligado a óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio na
rizosfera.

    A formulação de RAIZEN CoMo é enriquecida com ácidos húmicos
na forma de humato de potássio modificado derivado da leonardita.
Sua ação promove enraizamento mais eficiente que hormônios
sintéticos. Quando absorvidos pela planta, aumentam a
permeabilidade da membrana das células, estimulando o
crescimento, além de mostrar influência em muitos processos
metabólicos, tais como: respiração, fotossíntese, síntese de ácidos
nucleicos e absorção de íons.

   Com composição balanceada, voltada a atender as necessidades do
desenvolvimento inicial das plantas, RAIZEN CoMo disponibiliza
Cobalto, Molibdênio e Silício, elementos contribuintes para fixação
biológica de Nitrogênio e assimilação de Nitratos:

   Na agricultura, a utilização de produtos desenvolvidos com alta
tecnologia possibilita que o produtor rural obtenha melhores
resultados quando associada a um manejo adequado no campo. 



DESCRIÇÃODESCRIÇÃO

     Com propriedades otimizadas em relação aos componentes
aditivos de sua formulação, seus benefícios são observados na
compatibilidade com produtos à base do princípio ativo glifosato e
quando da combinação com produtos biológicos.

   Como resultado de toda a tecnologia investida na criação de novos
produtos, a Gigamix disponibiliza RAIZEN CoMo, reflexo da
combinação das aspirações e preocupações da marca frente às
exigências do mercado.
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