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Τεχνολογία

EUROCEREAL
MPPA DUO

Δώσε αξία 
στην παραγωγή σου!

10-24-0
20% SO3 +TE
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Άρτας 9 & Μακρυγιάννη 

153 54 Γλυκά Νερά, Αττική

EUROCEREAL
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΕΓΕΡΣΗ
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 Το σύμπλοκο ΜΡΡΑ, ένα μείγμα χημικών ενώσεων που προέρχονται
από φυσικές ουσίες και είναι υπεύθυνο για την:  

Η τεχνολογία MPPA DUO αποτελείται από 2 κύρια συστατικά:

Προστασία των λιπαντικών μονάδων του λιπάσματος 
Προστασία φωσφόρου από τη δέσμευσή του από ιόντα 
ασβεστίου σε αλκαλικά εδάφη & από ιόντα σιδήρου και 
αργιλίου σε όξινα εδάφη.

Κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους 
Απεμπλοκή των μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων που 
υπάρχουν δεσμευμένα στο έδαφος από προηγούμενες 
λιπάνσεις, καθιστώντας τα άμεσα διαφέσιμα στο φυτό.

  Το ενεργό μόριο ΧCΚ που συντελεί στην:
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Ο P 
απορροφάται 
από τα ριζικά 

τριχίδια σε 
απόσταση μόλις 

1mm

Διέγερση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος 
Βέλτιστη εγκατάσταση της καλλιέργειας και μέγιστη 
εδαφική εξερεύνηση από το φυτό.

Εστίαση στο Φώσφορο (P)

Ο P δεσμεύεται 
από 50% έως 

80% ανάλογα το 
pH του εδάφους

Η ριζική ανάπτυξη εξαρτάται από την 
απορρόφηση του Φωσφόρου. Όσο 

περισσότερος βιοδιαθέσιμος P, τόσο καλύτερη 
η εγκατάσταση της καλλιέργειας

MPPA 
DUO

Τεχνολογία

• 100% προστασία Φωσφόρου
• Βέλτιστη εγκατάσταση & ανάπτυξη

καλλιέργειας
• Αύξηση τελικής παραγωγής &

ποιοτικών χαρακτηριστικών

1mm

1mm
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