BANDEJAS SEMENTEIRAS

Bandejas para mudas
A agricultura brasileira vem batendo recordes de produção, para que isto fosse
possível foi necessário tecnologia, muito trabalho e dedicação.
A Tecnocell vem fazendo parte desta história há muito tempo, colocando no
mercado as bandejas para mudas em EPS que proporcionam um salto em tecnologia
e maior produtividade agrícola.
As bandejas Tecnocell possuem dimensões externas padronizadas e quantidade de
células variadas para se adequarem às mais diversas culturas.
Essa prática de formação de mudas através de bandejas de EPS já é bem conhecida,
desenvolvida e utilizada entre os agricultores.
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Benefícios da Bandeja TECNOCELL
01. O formato piramidal das células evita o enovelamento das raízes e facilita a extração das mudas, reduzindo as perdas do
replantio.
02. Permite a obtenção de plantas mais vigorosas e sãs, pois devido ao isolamento térmico do EPS a planta ficará protegida
contra mudanças bruscas de temperatura. Tal isolamento previne proliferação de fungos e bactérias que podem prejudicar o
desenvolvimento da muda, reduzindo também a necessidade de fertilizantes e irrigações.
03. Pelo fato do EPS ter um peso específico muito baixo, seu manuseio se torna prático e fácil para o trabalho humano, além de
maior higiene e segurança para o trabalhador.
04. Os ciclos de replantio são mais curtos e o nível de germinação das sementes é alto. A durabilidade é garantida e pode chegar
a várias utilizações durante a vida útil da bandeja.
05. Devido ao espaço reduzido que as bandejas ocupam os custos com instalações, equipamentos e com o transporte das
mudas para o campo ficam menores.
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das Células
(cm³ ou ml)
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128 - 60

128

60

3,6

680 x 345 x 60

36,00

202

248

200 - 53

200

53

2,8

680 x 345 x 53

16,00

198

243

242 - 53

24

53

2,8

680 x 345 x 53

14,00

198

243

288 - 47

288

47

2,2

680 x 345 x 47

10,00

176

215

72 - 115

72

115

5,0

680 x 345 x 115

113,00

-

446

Tipo

TECNOCELL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Rua Santa Catarina, 634
CEP 89.211-300 Joinville SC
Fone: 47 3426-6666
email: comercialgm@tecnocell.com.br

TECNOCELL SUL
Rua Emilio Hardt, 99
CEP 89.270-000 Guaramirim SC
Fone: 47 3373-2006 e 47
email : comercialgm@tecnocell.com.br

TECNOCELL SUDESTE
Rodovia RJ 145 Km 28,5, nº 9.959
EnseadadasGarças
CEP 27.175-000 Piraí RJ
Fone: 24 2411-9150
email : comercialgm@tecnocell.com.br
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