
СЪСТАВКИ НА ПАНАМИН АГРО® И ТЯХНАТА ФУНКЦИЯ

СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД (SiO2)

Повишен имунитет = по-здрави растения

Първият отговор на растението в борбата му за оцеляване в следствие на Абиотичен и Биотичен 
стрес е производството на един от основните фитохормони - силициева киселина. Благодарение 
на високото съдържание на SiO2 в ПАНАМИН АГРО®, растението има възможност да синтезира 
по-голямо количество от този фитохормон.

Биотичен стрес

Запасяването със SiO2 води до втвърдяване на кутикулата (двоен кутикулен слой) и сгъстяване 
на трихомите (фини власинки по повърхността на растенията). В резултат на това някои видове 
неприятели го разпознават, като неблагоприятна среда и отлитат. Формираният силициево- 
кутикулен слой служи за преграда срещу проникване на патогените (брашнести мани, 
алтернарии, ръжди, септории и др.). Силицият спомага за предпазване от нова атака - системна 
придобита устойчивост. 

Абиотичен стрес

Силиция има положително влияние за зaздравяването на клетъчните стени и механичната 
устойчивост, като подобрява структурата на растителните тъкани. Произвежда по-силни 
стъбла с по-изправени листа. Увеличава усвоимостта на хранителни вещества. Запасът на 
Si в растителните тъкани намалява скоростта на транспирация-устойчивост на суша и стрес 
от високи температури, редуцира солевия баланс, като инхибира усвояването на натрий. Si 
поддържа оптимален воден потенциал в клетката, чрез регулиране на осмотичното налягане, 
както и върху биосинтеза на хлорофил.

ВТОРИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЕЛЕМЕНТ НА ЗЕМЯТА
Si е един от най-важните елементи за развитието на растенията. 

Силициевата киселина - Si(OH)4, се поема от почвата през кореновата система 
и се транспортира през ксилема до растителните части, където се кондензира 

под формата на силикагел. 

CaO + MgO                     тандем в борбата със стреса

SiO2
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СЪСТАВКИ НА ПАНАМИН АГРО® И ТЯХНАТА ФУНКЦИЯ

КАЛЦИЙ И МАГНЕЗИЙ
Без калций няма растеж, без магнезий няма 

устойчивост

В ПАНАМИН АГРО® CaO и MgO са с изключително качество и във възможно най-усвоимата 
форма.

• Двата елемента имат синергично действие по отношение на усвоимостта на макроелементи.
• Повишават качеството, количеството и срока на съхранение на продукцията.
• Калцият и Магнезият са много тежки и бавно подвижни елементи, затова е важно да ги 
осигурим в необходимите количества и правилните моменти от развитието на растението. 

Калций (Ca)

Калцият е жизнено необходим хранителен елемент, който подобрява здравословния статус на 
културите. Заздравява клетъчните стени, подобрява устойчивостта на механични увреждания, 
засушаване, преовлажняване, ниски и високи температури, болести и неприятели.

Магнезий (Mg)

Магнезият има силно положителен ефект върху фотосинтезата, съставна част на хлорофила, 
активатор на ензимите и спомага транспортирането и усвояването на хранителните вещества 
от почвата.
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CaO + MgO                     тандем в борбата със стреса

• Клетъчните стени и 
мембрани са по-здрави

• Корените нарастват  
по-бързо и са по-силни

• pH стойността на 
растението е оптимална




