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Beneficiile cheie oferite de produsele Sepiret®

Îmbunătățește aspectul semințelor și oferă strălucire și acoperire intensă

Maximizează retenția substanțelor active pe semințe și îmbunătățește 
controlul prafului

Agenții lichizi pentru acoperirea semințelor au 
avut la început scopul de a îmbunătăți aderența 
substanțelor active pe semințele tratate. În timp, 
au evoluat de la simpli agenți ce îmbunătățesc 

Agenții lichizi pentru acoperirea semințelor sunt 
alegerea ideală pentru îmbunătățirea aspectului 
semințelor. Contribuie la acoperirea și distribuția 
uniformă a produselor pentru tratarea semințelor 
și ajută la obținerea unui tratament omogen pe 
fiecare sămânță. 

Manipulările repetate ale semințelor ce au loc între 
momentul efectuării tratamentului semințelor și 
până la semănat, generează interacțiuni repetate 
între semințe și diverse echipamente, producând 
de multe ori pierderi de substanțe active de pe 
semințe.

aderența, acum având în compoziție combinații de 
materiale sofisticate ce joacă un rol foarte important 
în îmbunătățirea calității semințelor tratate. 

Mai mult de atât, formulările diverse ale produselor 
Sepiret® sunt adaptate tuturor combinațiilor de 
produse pentru tratarea semințelor și aproape 
oricărui tip de semințe. De asemenea, produsele 
Sepiret® acoperă o gamă largă de culori în funcție 
de tipul de semințe și necesitatea procesatorului.

Produsele Sepiret®, datorită proprietăților puternic 
adezive, maximizează retenția substanțelor active 
și, în același timp, reduc gradul de praf ce aderă 
pe semințele tratate, oferind astfel beneficii tehnice 
pentru o calitate de neegalat a semințelor. 
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Îmbunătățește manipularea și curgerea semințelor pentru un semănat de 
calitate

Produse Sepiret® disponibile în România

Fără un agent lichid pentru acoperirea semințelor, 
interacțiunea dintre semințe duce la apariția 
fenomenului de abraziune a substanțelor active cu 
care s-au tratat semințele, substanțe care ulterior 
aderă pe discurile semănătorilor, de multe ori 
blocând semințele. 

Produsele Sepiret® ajută la crearea unei suprafețe 
mai fine, reducând reziduurile ce rezultă în urma 
interacțiunii semințelor. Ca rezultat, curgerea 
semințelor este mult îmbunătățită și mai precisă, 
astfel că nu vom avea dublări sau goluri la semănat.

Tip semințe Produs

Porumb Sepiret® 9290 Red

Floarea-soarelui Sepiret® E6279 Silver

 Sepiret® 6052 Blue

Cereale Sepiret® 6250 TC Silver

Porumb, floarea-soarelui Sepiret® Flo – pudră pentru 
 îmbunătățirea fluenței
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