BIOSTIMULATORI
FERTILIZANȚI FOLIARI

EFECTE

BIOSTIMULATORI

Stimulează creșterea și dezvoltarea plantelor pe tot parcursul ciclului de viață al culturilor, de la germinarea semințelor până la maturitatea plantelor într-un număr de moduri demonstrate, incluzând, dar fără a se limita la:
• Imbunătățind eficiența metabolismului plantei pentru a induce creșterea randamentului și îmbunătățirea calității
culturilor.
• Creșterea toleranței plantei și recuperarea de la stresul abiotic.
• Facilitarea asimilării, translocării și utilizării nutrienților.
• Imbunătățirea atributelor de calitate ale produselor, inclusiv conținutul de zahăr, culoarea, etc.
• Reglementarea și îmbunătățirea echilibrului apei din plante.
• Consolidarea anumitor proprietăți fizico-chimice ale solului și stimularea dezvoltării microorganismelor complementare
ale solului.

FERTILIZANȚI FOLIARI
EFECTE

Această contribuție de nutrienți la planta permite sa:
• Incorporeze substanța nutritivă în locurile principale de metabolizare ale acesteia (frunze) și sunt, prin urmare,
disponibile imediat pentru plante, care nu fac obiectul proceselor solului (precipitarea, absorbția, schimbul etc.)
• Creșterea concentrației de elemente minerale în țesuturile foliare. Aceasta poate determina o creștere a activității fotosintetice și prin urmare a randamentelor și a calității fructului.
• Influențând regularizarea eficienței apei în unele culturi, în special fructele.
• Aplicam în comun a îngrășămintelor foliare și produse de protecție a plantelor (sistemul de protecție și fertilizare combinată a plantelor CPFS) CPFS Combined Plant Protection and Fertilization System - Combinarea sistemului de protectie a
plantelor cu fertilizare.
• Minimizam impactul asupra mediului.

Biostimulatorii includ
formulari diverse a
compușilor a substanțelor și
a altor elemente care se aplică
plantelor sau solurilor pentru
a regla și a sporii procesele
fiziologice ale culturii,
făcându-le astfel mai eficiente.
Actul biostimulant fiziologic in
planta se face prin cai diferite
decat nutrientii pentru
a îmbunătăți vigoarea
culturilor, randamentele,
calitatea și conservarea
perioadei de recoltare.

Cu fertilizarea foliară,
substanțele nutritive sunt
furnizate părții aeriene a
plantei, în special prin frunze,
practic în soluții apoase.
Folosirea fertilizării foliare
este, prin urmare, mult mai
responsabila față de mediul
înconjurător, mai rapidă
și orientată spre rezultat
rapid decat fertilizare la sol,
deoarece se utilizează doze
mai mici de îngrășăminte
și nutrienții sunt aplicați direct
pe plantă în timpul
etapelor critice ale
dezvoltării plantelor.

Hrana pentru o mare parte a populației depinde de creșterea
producției agricole, realizată prin aplicarea de fertilizanți.
Fertilizarea contribuie atât la creșterea cantitativă cât și
calitativă a alimentelor produse. Folosite în mod corect,
aplicând produse originale la dozele corespunzătoare la timpul
și locul potrivit pentru fiecare cultură în parte, contribuie foarte
mult la sănătatea și bunăstarea omenirii.

Se spune că o data în viața este posibil
să ai nevoie de un medic, un avocat, un
politician poate, dar cu siguranță în
fiecare zi, ba chiar de trei ori pe zi
ai nevoie de un fermier

834/2007, 889/2008 and 673/2016

Ne găsiți și pe:

COMPOZIŢIE

20,00%
20,00%
20,00%
1,50%
0,146%
0,073%
0,073%

%W/V
Mangan
0,073%
Bor
0,029%
Cobalt
0,0012%
Molibden
0,0012%
Extract de Alge
28,00%
pH (10% soluţie)
4,0-5,0
Greutate Specifică 1,50-1,54@18oC

%W/V COMPOZIŢIE

Total aminoacizi liberi
Total azot
Pentoxid de fosfor
Oxid de potasiu
pH
Greutate specifică

Total acizi humici
Aminoacizi liberi
Total materie organică
Total azot
Oxid de potasiu
pH
Greutatea specifică

Total acizi humici
Oxid de potasiu
pH
Greutate specifică

Special pentru culturi extensiv

15,0
14,0
6,0
3,0
1,8
6-7

%W/V

cereale paioase, rapita, floarea soarelui, soia, cartof

Mangan (Mn)
Zinc (Zn)
Cupru (Cu)
Aminoacizi liberi
Densitate
pH

COMPOZIŢIE

FERTILIZANTI FOLIARI

legume, viţa de vie, pomi fructiferi, mazăre, soia, grâu, porumb, rapiţă

%W/V
26,00%
5,50%
13.5
1.20

COMPOZIŢIE

culturi de câmp (grâu, porumb, floarea-soarelui, soia) si culturi de legume

%W/V
23,00%
12,00%
28,50%
2,00%
1,00%
7.6
1.18

COMPOZIŢIE

cereale paioase, floarea soarelui, soia, cartof, pomi fructiferi, legume

%W/V
30,00%
5,75%
0,60%
0,60%
5.2
1.15

COMPOZIŢIE

cereale paioase, rapita, pomi fructiferi, legume, floarea soarelui, vita de vie, cartof, sfecla zahar

Azot
Fosfor
Potasiu
Magneziu
Fier
Cupru
Zinc

24,4
10,0
64,26
---3,78
1,26
6-7

%W/V

cereale paioase, floarea soarelui, soia, pomi, legume

Aminoacizi liberi
Azot Total (N)
Carbon Organic
Materie Organica Totala
O.E.S (Organic Elicitor System)
Densitate
pH

COMPOZIŢIE

BIOSTIMULATORI

Mg Flow

Special pentru culturi extensive

21,0
60,0
0,8
Gel
6-7
1,16

%W/V

%W/V
20% (200 g/L)
75% (750 g/L)
26% (260 g/L)
1,4
4,5 - 5

45
50
1,6
7-8

Fosfor (P 205)
Potasiu (K,O)
Densitate
pH (10% soluţie)

30
1,4 g/cc
9-10

Magnesiu (Mg)
Densitate la 20ºC
pH

15,0
15,0
15,0
1,3
6-7

%W/V

24,00%
24,00%
18,00%
0,078%
0,162%
0,081%
0,161%

Azot
Fosfor
Potasiu
Magneziu
Fier
Mangan
Cupru

%W/V

cereale paioase, rapita, pomi fructiferi, legume, floarea soarelui, vita de vie, cartof

0,081%
Zinc
0,031%
Bor
0,0010%
Cobalt
0,0012%
Molibden
5,5-6,5
pH (10% soluţie)
Greutate Specifică 1,54-1,58@18oC

%W/V COMPOZIŢIE

COMPOZIŢIE

cereale paioase, rapita, legume, vita de vie, cartof, sfecla, soia

Total nitrogen (N)
Phosphorus (P2O5)
Potassium (K2O)
Density
pH solution 10%

COMPOZIŢIE

porumb, soia, cereale paioase, sfecla zahar, legume, meri

%W/V

COMPOZIŢIE

cereale paioase, rapita, pomi fructiferi, legume, floarea soarelui, vita de vie, cartof

%W/V

COMPOZIŢIE

vita de vie, pomi fructiferi, legume, cultura mare

Cupru (Cu)
Cupru sulfate
Sulfur (SO3)
Densitate
pH

COMPOZIŢIE

cereale paioase, rapita, porumb, legume

Nitrogen Total (N)
Sulf (SO3)
DCD (Diciandiamidă)
Formulare
pH (1% solutie apa 20ºC)
Densitate (g/cm3 at 20ºC)

COMPOZIŢIE

FERTILIZANTI FOLIARI

%W/V
15,00%
87,50%
7,25-8,25
1,32-1,36@18oC

24,00%
16,00%
3,20%
9,00%

Calciu
Azot
Magneziu
Aminoacizi
Microelemente

%W/V

%W/V
15,00%
3,50%
6,50%
7,5-9
1,35

COMPOZIŢIE
Bor
Molibden
Azot
pH (10% soluţie)
Greutate Specifică

Calciu
22,5%
Azot
15%
Magneziu
3%
Mangan
0,15%
Fier
0,075%
Bor
0,075%
Cupru
0,06%
Zinc
0,03%
Molibden
0,0015%
pomi fructiferi, legume, struguri, pepeni, capsuni, varza, zmeur, coacaz

COMPOZIŢIE

pomi fructiferi, legume, struguri, pepeni, capsuni, varza, zmeur, coacaz

%W/V

COMPOZIŢIE

cereale paioase, rapita, legume, vita de vie, cartof, sfecla, soia

Azot
Sulf
pH (10% soluţie)
Greutate Specifică

COMPOZIŢIE

%W/V
18,00%
6,00%
6,00%
Mn, Mg, Cu, Fe, Zn

Fosfor
Mangan
Magneziu
Sulf

cereale paioase, rapita, legume, porumb, soia, floarea soarelui, vita de vie, cartof

%W/V
40,00%
4,50%
2,60%
6,00%

COMPOZIŢIE

cereale paioase, porumb, legume transplantate, rapita, soia, mazare, fasole, floarea soarelui, sfecla zahar

Azot
Fosfor
Potasiu
Microelemente

COMPOZIŢIE

rapita, floarea soarelui, cereale paioase, mazare, soia, fasole, varza, capsuni, legume

ORIGINAL

70%
1,74

%W/V

porumb, soia, cereale paioase, sfecla zahar, legume, meri

Zinc
Greutate Specifică

COMPOZIŢIE

Pentaoxid de fosfor
Azot total
Azot ureic
pH
Greutate specifică

%W/V

652 g/l
112 g/l
19,1 g/l

Esteri grasi ai metil acid
Alcool gras etilen oxid condensate
Polioxyetilen alcooli

compatibil cu toate fungicidele

%W/V

COMPOZIŢIE

previne desfacerea silicvelor, folosit impreuna cu erbicidele pe baza de glifosat

Conţine polimer special

COMPOZIŢIE

91,0%

Acid gras metil ester de rapiţă

pentru toate erbicidele reziduale

%W/V

COMPOZIŢIE

regleaza Ph-ul solutiei de lucru, agent anti-inspumare

%W/V
15,00%
4,00%
4,00%
1,4
1,18

COMPOZIŢIE

Zinc
Extract de alge
Greutate Specifică

porumb, orz, sfecla de zahar, orez

%W/V
70,00%
1,73

COMPOZIŢIE

TRATAMENT SAMANTA

EVOQUE

ARREST

PREDICT

ADJUVANTI

BIOSTIMULATORI

Beneficiile Spur
· 100% aminoacizi bio-activi
· Complet asimilabil
și disponibil

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI DE APLICARE
Produsul SPUR amino se utilizează toamna
pentru a crește rezistența plantelor la iernare și/
sau primăvara pentru înlăturarea rapidă a efectelor gerului din timpul iernii. Se poate utiliza
la o gamă largă de culturi de câmp: cereale păioase, rapiță,
porumb, floarea soarelui, etc.

COMPATIBILITATE
Atenție! Nu se recomandă utilizarea sa cu derivate de cupru,
uleiuri minerale sau sulf.

CULTURI

LEGUME
VIȚĂ de VIE
POMI FRUCTIFERI
GAZON, LUCERNĂ
CULTURI de CÂMP

L/HA

1,5 - 2,0
2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
1,0 - 1,5

SPUR este un bio-activator care are la
bază aminoacizi obținuți prin procese
enzimatice care fac ca acest produs să
fie mai eficient decât produsele care au
la bază procese chimice. Este recomandat pentru toate tipurile de culturi și
pentru toate stadiile lor de dezvoltare,
mai ales atunci cand plantele au nevoie
de mai mulți nutrienți, în perioada de
pre-înflorire, de instalare și dezvoltare
a fructului, creștere vegetativă.

MOMENTUL APLICARII

O.E.S. (Organic Elicitor System Inițiator al sistemului imunitar) stimulează rezistența plantelor la boli.
Atunci când o plantă este infectată de
un patogen organic OES ajută în ceea
ce se numește Răspuns Hipersensibil,
mai precis, izolarea infecției și necroza țesutului din zona infectată prin
instalarea unei bariere între țesutul
bolnav și cel sănătos.

La fiecare 10 zile de la transplantare
Din stadiul de muguri pînă la sfârșitul ciclului
Din stadiul de muguri până la stadiul de dezvoltare al fructului
După fiecare tundere / fază creștere
Toamna, după răsărirea completă a culturii
Primăvara la pornirea în vegetație

· Asimilare foarte rapidă
și încorporare în
metabolismul plantei
· Stimulează sinteza
proteinelor și
economisirea energiei
· Cea mai bună opțiune
împotriva tuturor situațiilor
de stres (îngheț, secetă,
creștere rapidă, deficiențe
nutriționale, exces de
umiditate, fitotoxicitate
cauzată de erbicide sau
fungicide

COMPOZIŢIE

Aminoacizi liberi
Azot Total (N)
Carbon Organic
Materie Organica Totala
O.E.S (Organic Elicitor System)
Densitate
pH

%W/V
24,4
10,0
64,26
---3,78
1,26
6-7

Omex Bio 20

Omex Bio
combină beneficiile naturale
ale algelor cu un program
echilibrat de suport
nutriţional furnizat de o
gamă completă de substanţe
nutritive macro şi micro.

COMPOZIŢIE

CARACTERISTICI
Fertilizant foliar lichid cu conţinut echilibrat în
azot, fosfor şi potasiu 20-20-20.
Densitatea ridicată a produsului, respectiv 1,5,
precum şi aportul de oligoelemente (magneziu
1,5%, Fier, zinc, bor) asigură oricărei culturi
aportul optim de elemente nutritive.
Stimulatorul de creştere, extractul de alge de
mare 28%, cu efect vizibil de stimulare a creşterilor vegetative şi a sistemului radicular, precum
şi de utilizare intensă a elementelor nutritive pe

RECOMANDĂRI DE
APLICARE
Soluţia optimă se obţine
prin umplerea a jumătate din
rezervor cu apă, se adaugă Omex
Bio, menţinând presiunea în rezervor, după care se umple rezervorul.

COMPATIBILITATE

Omex Bio este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Cu toate acestea,
utilizarea Omex Bio nu poate fi responsabilă pentru orice pierdere sau efect
negativ, având în vedere că eficacitatea
oricărui amestec depinde de mai mulţi
facturi precum calitatea apei, efecte necunoscute ale anumitor pesticide, condiţii
meteorologice, starea culturii.

%W/V

Azot
20,00%
Fosfor
20,00%
Potasiu
20,00%
Magneziu
1,50%
Fier
0,146%
Cupru
0,073%
Zinc
0,073%
Mangan
0,073%
Bor
0,029%
Cobalt
0,0012%
Molibden
0,0012%
Extract de Alge
28,00%
pH (10% soluţie)
4,0-5,0
Greutate Specifică 1,50-1,54@18oC

care le primeşte planta prin sol. Auxina şi cytokinina din compoziţia extractului de alge oferă
plantelor capacitatea de a se recupera după incidenţa factorilor de stres – fitotoxicitate, secetă,
îngheţ.
Omex Bio are un rol important în creşterea gradului de polenizare şi de fructificare a culturii.
Este recomandat pentru utilizare în prima parte
a perioadei de creştere şi dezvoltare a plantelor.

CULTURI
CEREALE
RAPITA

SFECLĂ DE ZAHĂR,
CARTOF
POMI FRUCTIFERI,
VIŢĂ DE VIE
LEGUME:

L/HA
2
2

MOMENTUL APLICARII

În primăvara de la plecarea in vegetație / În toamnă de la etapa cu 3 frunze
Toamna, dacă răsărirea este întârziată. La desprimăvărare se
efectuează un tratament imediat ce se reia procesul de vegetaţie

2- 3

1-2 tratamente în prima parte a perioadei de vegetaţie

2,5

Înainte de înflorire. Dacă e necesar, se repetă din 15 în 15 zile

2-2,5

După răsărire sau transplantare. Până la 4 tratamente/ciclu de vegetaţie

BIOSTIMULATORI

primul produs complet
pentru nutriţia, stimularea
şi protecţia culturilor.
Biostimulator şi fertilizant
foliar în formă concentrată.

FERTILIZANTI FOLIARI

Beneficiile X Micro
· Creste vigoarea culturilor
· Reduce riscul de îmbolnavire

Special pentru culturi extensiv

· Contine substante nutritive
esentiale pentru
formarea de clorofila,
enzime si proteine

COMPATIBILITATE
XMicro este compatibil cu
majoritatea produselor de
protecție a plantelor obișnuite. Cu toate acestea, se recomandă efectuarea unui test de amestec.
Pentru amestecurile cu îngrășăminte
din frunze sau produse de protecție a
plantelor, umpleți seringa la 2/3 cu apă
și adăugați produsele în mod individual,
adăugand XMicro ca ultima componentă. Aplicați imediat cu agitare constantă.
XMicro este stabil pentru cel puțin 2 ani de
la data fabricării. A se depozita în recipientul original închis într-o zonă rece și ventilată. NU stocați în lumina directă a soarelui.
Păstrați departe de mancare și hrana pentru
animale. A nu se lasa la indemana copiilor.

CULTURI
CEREALE
RAPITA

PORUMB
FLOAREA SOARELUI
SOIA
SFECLA -ZAHAR

L/HA
1-1,5
1
2
1
1-1,5
1-2

CARACTERISTICI
XMicro este o formulare de micro nutrienti
probiotici si o sursa stabila de cupru, mangan si
zinc pentru a asigura asimilarea maxima.
XMicro complexat cu aminoacizi asigura eficienta si absorbtia de zinc, mangan si cupru pentru a optimiza nutritia micronutrientilor, care

poate ajuta la suprimarea anumitor factori de
stres, interni si externi ai plantelor.
Este o soluție concentrată de micronutrienți,
concepută pentru a îmbunătăți nutriția și vigoarea plantelor. XMicro este compatibil cu regulatori de creștere a plantelor, pesticide și alte
îngrășăminte lichide

INFLUENTA MICRONUTRIENTILOR ASUPRA PLANTELOR

MANGAN
· Predominant în metabolizarea acizilor organici
· Activează reducerea nitritului și a hidroxilaminei în amoniac
· Rol in enzimele importante implicate în respirație
ZINC
· Formarea hormonilor de creștere (auxin)
· Promovează maturitatea
· Rol important in sinteza proteinei

CUPRU
· Rol important în procesul de fotosinteză
· Funcție majoră în stadiul de reproducere
· Rolul indirect în producția de clorofil
· Rol fungic
· Intensifică culoarea
· Îmbunătățește aroma în fructe și legume

MOMENTUL APLICARII

În primăvara de la plecarea in vegetație / În toamnă de la etapa cu 3 frunze
De 1-2 ori în primăvară de la începutul vegetației până la înflorirea timpurie.
În toamna de la etapa de 4 frunze
Din faza de 4 frunze
Din faza de 4 frunze
1-2 aplicări
Incepând cu 6 frunze

COMPOZIŢIE
Mangan (Mn)
Zinc (Zn)
Cupru (Cu)
Aminoacizi liberi
Densitate
pH

%W/V
15,0
14,0
6,0
3,0
1,8
6-7

Beneficiile XN21

· Furnizare rapidă și
prelungită de azot
· Efect de revitalizare și
stimulare

CARACTERISTICI
XN21 este un produs special conceput pentru
utilizarea eficientă a îngrășămintelor azotate în
primăvară (rapiță, porumb, cereale), si se rea- Activitatea inhibitorie a diciandiamidei împolizeaza împreună cu erbicide sau fungicide și triva ureazei și bacteriilor nitrificatoare se mainsecticide.
nifestă prin reducerea pierderilor prin leșiere și
volatilizare.
XN21 este un îngrășământ cu azot lichid de
înaltă calitate, care este caracterizat prin pre- Datorită caracteristicilor și formei sale de aplizența inhibitorului de nitrificare, diciandiami- care, rapidă și economică, XN21 oferă avantaje
dă (DCD). Prezența dicondiamidului DCD în amari și permite utilizarea unor doze mai mici
XN21 reduce amoniacul și azotul uric în perioa- de fertilizare datorită omogenității și preciziei în
distribuție.
da de transformare in forma de nitrat.

ATENȚIONĂRI
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Păstrați departe de alimente, băuturi
și furaje. Evitați tratarea în timpul orelor maxime de căldură. Evitați dozele
excesive deoarece poate întârzia maturarea și sensibiliza atacul anumitor
ciuperci.

COMPOZIŢIE

Nitrogen(Mn)
Mangan
Total (N)
Zinc (SO3)
Sulf
(Zn)
Cupru(Diciandiamidă)
DCD
(Cu)
Aminoacizi liberi
Formulare
Densitate
pH
(1% solutie apa 20ºC)
pH
Densitate
(g/cm3 at 20ºC)

%W/V
21,0
15,0
14,0
60,0
6,0
0,8
Gel
3,0
6-7
1,8
1,16
6-7

CULTURI
CEREALE

L/HA
1-2

RAPITA

1-2

PORUMB

3-5

LEGUME

5

COMPATIBILITATE

XN21 este în general
compatibil cu produsele
convenționale utilizate
în agricultură. Se recomandă să nu se aplice la produsele care conțin produse de calciu,
uleiuri minerale sau amestecate cu
produse cu reacții alcaline. Se toarnă produsul în distribuitor când conține aproximativ jumătate din soluția
pe care intenționați să o preparați,
amestecarea va fi facilitată și solubilizarea va fi accelerată prin agitarea soluției.

MOMENTUL APLICARII

Din faza de lastar până la ultima etapă de formare a frunzelor. 1-2 aplicări
Începând de la etapa de alungire a tulpinii până înainte de înflorire.
1-2 aplicări
Începând cu 4-8 frunze ale porumbului. Între 1-3 aplicari la interval
de minim 2 săptămâni
În toată perioadă de creștere. L
 a 2 săptămâni.

FERTILIZANTI FOLIARI

· Stimulează creșterea și
dezvoltarea vegetativă și
creșterea producției.

FERTILIZANTI FOLIARI

EC

FERTILIZER

Beneficiile
COPPER S
· Controleaza bolile cheie
fungice si bacteriene
· Da siguranta culturilor

CARACTERISTICI
COMPATIBILITATE
COPPER S
Este compatibil cu cele
mai multe insecticide şi fungicide.
NU SE AMESTECA CU ACIZI
SAU BAZE. NU ADAUGAȚI
AMINOACIZI.

COPPER S este un sulfat de cupru fluid fo- o mai bună acoperire a plantelor, ceea ce
losit la aplicatiile foliare.
înseamna o mai bună protecție împotriva.
Dimensiunea particulelor mai mici ofera fungilor şi bolilor bacteriene.

· Doze de utilizare scazute

TRATAMENT PREVENTIV PENTRU URMATOARELE CULTURI
Vita de vie
Pomi fructiferi
Legume
Culturi de câmp
Plante ornamentale

Pansamente semințe
Culturi tropicale, inclusiv citrice
Turfgrass
Fructe de padure
Hamei

CE AFECTIUNTI CONTROLEAZA

In special impotriva:
Alternaria, Anthracnose,
Bacterial spot, Botrytis, Cercospora,
Collectrochum spp., Downy mildew,
Exorporium, Fire blight, Phomopsis,
Pseudomonas leaf spot, Scab, Xanthomonas
si alte tipuri de bacterii.

CU LTU R I

POMI FRUCTIFERI (IARNA)
LEGUME
PEPINIERE SILVICE
CULTURI DE CAMP

L /H A

1,0 - 1,5
1,0 - 1,2
1,0 - 1,2
0,5 - 1,0

COMPOZIŢIE

Cupru (Cu)
Cupru sulfate
Sulfur (SO3)
Densitate: 1,4
pH: 4,5 - 5

20% (200 g/L)
75% (750 g/L)
26% (260 g/L)

Beneficiile
K-Phosphorus GEL

EC

FERTILIZER

· Fertilizant cu fosfor și
potasiu
· Compozitie echilibrata

CARACTERISTICI

· Solubilitate mare a
macronutrientilor (P, K)
· Tehnologie maximă cu
materii prime foarte selectate
· 100% fără impurități și clor
· Siguranță, confort si
manevrare ușoară

COMPOZIŢIE

Fosfor (P 205)
Potasiu (K,O)
Densitate: 1,6
pH (solutie 10%): 7-8

%W/V
45
50

vată de fosfor și potasiu în etape vegetative
specifice.
Raportul adecvat de fosfor-potasiu al
K-Phosphorus GEL promovează o dezvoltare optimă a fructelor în funcție de mărime,
culoare și aromă, în plus față de promovarea
lignificării corespunzătoare a lăstarilor.

DOZAJ PENTRU SOL:
5-7 L/Ha

DOZAJ FOLIAR:
250-400cc / 100L de apă
în funcție de culturi și legume

CULTURI
POMI FRUCTIFERI
CULTURI DE CAMP
VITA DE VIE
SFECLA DE ZAHAR
LEGUME

DETALII

COMPATIBILITATE

poate fi amestecat
cu toate formulările
obișnuite, cu excepția
produselor cu reacție
acidă pe bază de calciu și sulf,
uleiuri minerale și emulsii. Este
recomandabil un test simplu de
amestecare pentru a verifica compatibilitatea.

Pentru a mări calibrul, a accelera maturarea si cresterea
continutului de zahar din citrice
Creste dezvoltarea vegetativa si imbunatateste echilibrul energetic, randamentul,
eficienta N si vitalitatea
Pentru a mări maturarea și, în general, pentru a îmbunătăți calitatea recoltei
Pentru a crește conținutul de zahăr
Pentru a îmbunătăți dimensiunea și calitatea

FERTILIZANTI FOLIARI

· pH Neutru

K-Phosphorus GEL este un îngrășământ
mineral cu solubilitate înaltă, care este disponibil în formă de gel pentru aplicare foliară sau fertirigare.
K-Phosphorus GEL are o formulare adecvată pentru a fi aplicată atunci când este necesar pentru a asigura o aprovizionare adec-

FERTILIZANTI FOLIARI

EC

Mg Flow

FERTILIZER

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI DE APLICARE
Pentru tratamentele preventive se folosesc
dozele minime.
Daca plantele prezinta deficiente usoare se
pot folosi dozele maxime la interval de 3-4
saptamani pana la remedierea problemei.
Daca plantele sufera de deficienta severa, se vor folosi dozele
minime la intervale de 2 saptamani.

Sonar Mg flow este un fertilizant
pe baza de magneziu, formulat ca
suspensie concentrata avand 30%
magneziu. Ptr tratamente preventive
si curative atat la cultura mare cat si la
culturile horticole.
Magneziul este puterea din spatele
fotosintezei in planta. Fara magne-

ziu, clorofila nu poate capta energia
solara necesara fotosintezei. Pe scurt,
magneziu este necesar pentru a da
frunzelor culoarea verde. Magneziul
din planta se afla in enzime, in inima
moleculei de clorofila. Deasemenea
este folosit de plante pentru metabolizarea carbohidratilor si formarea-stabilizarea membranei celulare.

COMPATIBILITATE
Sonar Mg flow este compatibil cu marea majoritate a produselor de protectia plantelor, dar nu este compatibil cu produse
puternic alkaline sau uleiuri minerale.

Beneficiile
SONAR Mg Flow
· Previne cloroza deoarece
stimuleaza productia de
clorofila si caroten
· Imbunatateste formarea
si circulatia zaharurilor,
uniformizarea maturitatii
· Evitarea pierderii premature
a frunzelor
· Imbunatateste absortia si
transportul de fosfor
· Ajuta metabolizarea
azotului, evitand excesele de
amoniu in tesuturi
· Acoperire larga

Este recomandat un test simplu de compatibilitate inaintea amestecarii cu alte produse.

CULTURI

CEREALE PAIOASE
PORUMB
RAPITA
LEGUME
POMI FRUCTIFERI

L/HA
1-3
1-3
1,5-3
2-4
2-4

MOMENTUL APLICARII

De la formarea frunzelor, pana inaintea infloritului
In faza de 4-5 frunze
1-2 aplicari incepand cu stadiul de 4-6 frunze
2-3 aplicari pe perioada de vegetatie in perioada formarii fructelor
Dupa caderea petalelor

COMPOZIŢIE

Magnesiu (Mg)
Densitate la 20ºC: 1,4 g/cc
pH: 9-10

%W/V
30

Beneficiile
Kingfol Zn
CARACTERISTICI
Acest produs este preluat în plante, pe două căi:
- prima cale este cea directă şi rapidă prin stomatele plantei. Reuşita ei depinde de gradul
de acoperire a plantei şi poate fi îmbunătăţită
prin adăugarea unui adjuvant.
- a doua cale de preluare este mai lentă şi se
datorează existenţei în compoziţia fertilizantului a unui “transportor specific”. Acesta acţionează prin stimularea unor organisme microscopice care trăiesc pe suprafaţa frunzei,
să solubilizeze cantitatea de fertilizant ce nu
a fost preluată prin stomate şi care apoi printr-un proces de difuzie să penetreze cuticula
sub formă de ioni.
Zincul stimulează activitatea enzimatică şi procesul de creştere a rădăcinii. El este foarte util
plantelor, mai ales în faze timpurii de creştere.

CULTURI
COMPOZIŢIE
Zinc

%W/V
70

PORUMB
CEREALE (GRÂU, ORZ)
SFECLĂ
RAPIŢĂ
MORCOV, PĂTRUNJEL
CARTOF
MAZĂRE
SALATĂ
MERI PE ROD

Zincul este esenţial pentru o gamă largă de
culturi de câmp şi horticole. Culturile care
răspund cel mai bine la tratamentul cu Kingfol Zn sunt: porumbul, varza, fasolea şi
mărul.
Sfecla, ceapa, cartoful şi orzul sunt între plantele cu sensibilitate mijlocie la deficitul de Zn
şi răspund şi ele foarte bine la tratamentul cu
Kingfol Zn.
Deficienţa în Zn se manifestă la cereale sub
forma unor striuri longinale gălbui pe foliajul plantelor. La alte specii apar fenomene de
cloroză, plante piticite, pete necrotice alungite, culoare verde cenuşie a foliajului plantelor
afectate.

L/HA

0,5
0,5
0,3-0,5
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,5-1

COMPATIBILITATE
Kingfol Zn se remarcă
prin existenţa în compoziţia lor a unui singur
element, dar în concentraţie mare. Ele sunt destinate
prevenirii şi corectării unor deficienţe de nutriţie

MOMENTUL APLICARII

4-6 frunze
primăvara, la începutul împăierii
4 frunze
în faza de formare a tijei
când plantele au cca 8 cm înălţime
înainte de închiderea rândurilor
când plantele au 10-15 cm înălţime
înainte de începerea formării căpăţânii
la începutul formării fructelor

FERTILIZANTI FOLIARI

Stimulează activitatea
enzimatică și procesul
de creștere a rădăcinii,
este foarte util plantelor
mai ales în fazele timpurii
de creștere.

Beneficiile
Sulphomex

FERTILIZANTI FOLIARI

RECOMANDĂRI DE APLICARE
Dacă pe foliajul plantelor de grâu, soia, rapiţă sau sfeclă, apar simptome de făinare,
se poate efectua un tratament cu Sulphomex în doză de 3 litri/ha. El poate fi utilizat şi la măr sau viţă de vie, în tratamente preflorale, în doză
de 3-5 litri/ha pentru combaterea făinării.

COMPATIBILITATE

Sulphomex este compatibil cu majoritatea pesticidelor şi fertilizanţilor foliari. Cu toate acestea utilizarea Sulphomex nu poate
fi responsabilă pentru orice pierdere sau efect negativ, având în vedere că eficacitatea oricărui amestec depinde de mai mulţi factori
precum calitatea apei, efecte necunoscute ale anumitor pesticide,
condiţii meteorologice, starea culturii.

CULTURI

CEREALE PĂIOASE
RAPIŢĂ
CARTOF
SFECLĂ DE ZAHĂR
SOIA

L/HA
4-8
4-8
5
3-4
3

în momente de maximă importanţă.
Sulful poate fi preluat de plantă doar
CARACTERISTICI
ca SO2 şi SO4, iar Sulphomex reSulphomex este un fertilizant foliar prezintă formularea ideală pentru
cu conţinut ridicat în sulf (87,5%) şi a asigura plantei absorbţia maximă a
azot (15%).
nutrienţilor. Sulful joacă un rol foarDeficienţa ambilor nutrienţi se va
reflecta direct în cantitatea şi calitatea producţiei. Sulful este un element
cheie pentru creşterea şi dezvoltarea
plantelor, fiind o componentă de
bază a enzimelor şi aminoacizilor
implicaţi în fotosinteză şi formarea
proteinelor. Aminoacizii cisteina şi
metionina, deosebit de importanţi în
dezvoltarea plantelor, conţin o cantitate importantă de sulf.

te important în procesul de sinteză a
substanţelor proteice şi a enzimelor
necesare oricărei plante de cultură.
Sulful este şi o substanţă cu proprietăţi anti fungice remarcabile, mai ales
în combaterea ciupercilor patogene
ce cauzează făinări la culturile de
câmp şi horticole.

· Fertilizant foliar cu conţinut
ridicat în sulf (87,5%)
şi azot (15%).
· Deficienţa ambilor nutrienţi
se va reflecta direct
în cantitatea şi calitatea
producţiei.

Deficienţa în sulf se manifestă prin
îngălbeniri ale frunzelor. Primele
afectate sunt frunzele tinere, la care,
Sulphomex este un adevărat nutri- dacă aceste deficienţe persistă, îngălent foliar, furnizând plantei sulf, în benirile se transformă în necroze pe
concentraţie de 87,5% prin frunză, limbul foliar.

MOMENTUL APLICARII

Preventiv 3-4 litri/ha, primăvara / 8 litri pentru deficienţe severe
înainte de începerea procesului de alungire a tulpinii
Când planta acoperă intervalul dintre rânduri / la simptome de deficienţă
Când plantele sunt în faza de 4 frunze
Când plantele sunt în faza de 2-4 frunze

COMPOZIŢIE
Azot
Sulfaţi
pH (10% soluţie)
Greutate
Specifică

%W/V

15,00%
87,50%
7,25-8,25
1,32-1,36
@18oC

ORIGINAL

Beneficiile CalMax

· Realizăriea unor producţii
mari, prin înlăturarea
fenomenului de sterilitate al
florilor şi marirea rezistenţei
plantelor la factorii de stres.

CARACTERISTICI
CalMax este un fertilizant foliar lichid, formulat ca suspensie concentrată solubilă în apă,
care are în compoziţie calciu, sub formă de CaO,
alături de care se mai regăsesc, azot, magneziu şi
un număr mare de microelemente (Mn, Fe, Cu,
Zn, B, Mo) chelatate cu EDTA, pentru a le face
accesibile plantelor.

superioară la bolile ce le afectează pe durata păstrării în depozite. Aportul suplimentar de calciu
previne unele simptome nedorite cum sunt: crăCalciul este un element indispensabil formării parea fructelor, pătarea neagră a pieliţei, brunifipereţilor celulari. Ca este elementul responsabil carea pulpei în interiorul fructelor.

· Îmbunătăţirea aspectului
comercial şi a calităţii
fructelor.

COMPOZIŢIE
Calciu
Azot
Magneziu
Mangan
Fier
Bor
Cupru
Zinc
Molibden

pentru realizarea unor fructe cu o pulpă fermă,
capabile să reziste la şocuri în timpul recoltării
şi depozitării. Aceste fructe vor avea o rezistenţă

COMPATIBILITATE
CalMax este compatibil
cu majoritatea produselor
de protecţia plantelor, dar
este bine ca în cazul oricăror amestecuri noi să se efectueze
mai întâi un test de compatibilitate
fizico-chimică. Se depozitează la
temperaturi cuprinse între 5 şi 40oC.
Nu este un produs inflamabil.

%W/V

22,5%
15%
3%
0,15%
0,075%
0,075%
0,06%
0,03%
0,0015%

CULTURI

POMI FRUCTIFERI
COACĂZ, ZMEUR, MUR
TOMATE, CASTRAVEŢI,
VINETE
VARZĂ, CONOPIDĂ, SALATĂ
STRUGURI DE MASĂ

L/HA
2,5
2,5
2,5
2,5

MOMENTUL APLICARII

Prima aplicare la deschiderea mugurilor florali, a doua la căderea petalelor,
iar următorul în perioada de formare şi maturizare a fructelor
Prima aplicare la deschiderea mugurilor florali, a doua la căderea petalelor,
iar următoarea în faza de creştere a fructului
Prima aplicare în fază de 6-7 frunze, iar următoarele la intervale de 14 zile
Prima aplicare la scuturarea capişonului florilor, iar următoarele două la
intervale de 15 zile, în perioada formării şi creşterii boabelor

FERTILIZANTI FOLIARI

· Creşterea rezistenţei
fructelor la manipulare şi
păstrare în depozit, prin
aportul suplimentar de
calciu şi microelemente,
puse la dispoziţia plantelor
în perioada de formare a
fructelor;

FERTILIZANTI FOLIARI

Beneficiile Nutrifast
Boron Extra

RECOMANDĂRI DE APLICARE
Volumul de soluţie este de 200 litri/ha.
Trebuie asigurată distribuţia uniformă a
soluţiei pe toată suprafaţa foliajului. Nu se
tratează culturile stresate (ex. cu simptome
de fitotoxicitate cauzată de pesticide, secetă, îngheţ). Se
recomandă aplicarea dimineaţa sau seara. Nu se aplică
dacă radiaţia solară este foarte puternică sau la temperaturi
ridicate (peste 24oC).

COMPATIBILITATE
Atenţie: nu se amestecă în rezervorul maşinii de stropit cu fosfaţi
sau sulfaţi!.

CULTURI

RAPIȚĂ
SOIA, FASOLE,
MAZĂRE, VARZĂ
FLOAREA-SOARELUI
MORCOV, PĂTRUNJEL
SFECLĂ DE ZAHĂR
CĂPȘUNI

L/HA
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

CARACTERISTICI
Nutrifast Boron Extra este
un fertilizant foliar, formulat ca şi
concentrat lichid de bor, molibden
şi azot. El este destinat, în principal,
corectării deficienţelor în bor. Acest
element joacă un rol important pentru asigurarea unei creşteri normale
a plantelor de cultură şi pentru îmbunătăţirea unor indici de calitate a
recoltei (ex. conţinutul în ulei la plantele oleaginoase, conţinutul în zahăr
la sfecla etc.).
Borul măreşte fertilitatea florilor
pentru că stimulează producerea de

MOMENTUL APLICARII

polen şi îmbunătăţeşte viabilitatea
acestuia. Borul joacă un rol important în metabolismul carbohidraţilor
şi în sinteza proteinelor.
Deficienţa în bor se manifestă prin:
· Moartea vârfurilor de creştere a
plantelor, care rămân pitice;
· Apariţia crăpăturilor sau brunificarea părţii interne la rădăcinoase (sfeclă, morcov etc.);
· Fisurarea longitudinală a tulpinilor
la rapiţă.
Molibdenul din compoziţia produsului este important pentru desfăşurarea normală a metabolismului
fosforului, pentru fixarea azotului şi
asimilarea nitraţilor.

Primul tratament în faza de 4 frunze
Când plantele au suficient foliaj
Se poate repeta la 10-14 zile
Când plantele sunt în faza de 6-8 frunze
Când plantele au 8-10 cm înălţime
înainte de acoperirea spaţiului dintre rânduri. Se repetă la cca 14 zile
1-2 tratamente la interval de 15 zile

· Fertilizant foliar formulat
ca și concentrat lichid de bor,
molibden și azot.
· Acest produs joacă
un rol important pentru
asigurarea unei creșteri
normale a plantelor
de cultură și pentru
îmbunătățirea unor indici
calitativi ( ex: conținutul în
ulei la plantele oleaginoase,
conținutul în zahăr la sfecla
de zahăr) datorită borului din
compoziție.

COMPOZIŢIE

Bor
Molibden
Azot
pH (10% soluţie)
Greutate Specifică

%W/V
15,00%
3,50%
6,50%
7,5-9
1,35

Beneficiile
EverGreen Plus

· Polimetilen-ureea este
rezistentă la spălarea în
profunzime a solului și la
volatilizare atunci cand este
aplicată la sol sau pe frunze.
· Evergreen plus eliberează
gradual elementele nutritive,
care apoi sunt gata pentru
a fi absorbite și translocate
în plante, asigurând hrana
acestora pe termen lung.

CARACTERISTICI
Fertilizanţii din gama “Evergreen” sunt fertilizanţi lichizi de înaltă calitate care conţin
polimetilen-uree, o formă de azot cu eliberare
lentă, foarte sigure în utilizare, pentru o gamă
largă de culturi. Azotul din aceste produse este
eliberat pe parcursul a 2-3 luni de la aplicare,
asigurând astfel o creştere susţinută şi sigură,
fără riscul producerii unor fenomene nedorite. Polimetilen-ureea este rezistentă la spălarea
în profunzimea solului şi la volatilizare atunci
când este aplicată la sol şi pe frunze. Evergreen Plus eliberează gradual elementele nutritive, care apoi sunt gata pentru a fi absorbite şi
translocate în plante, asigurând hrana acestora
pe termen lung.

COMPATIBILITATE
- La 2-3 săptamâni de la aplicare, la plantele
tratate se observă creşterea în dimensiune a
limbului frunzelor şi a rădăcinilor;
-Îmbunătăţeşte rezistenţa frunzelor la atacul
dăunătorilor şi la infecţiile produse de boli;
- La legumele transplantate reduce pierderea de
apă prin procesul de transpiraţie, ce se produce
la transplantare şi prin aceasta reduce stresul
la care sunt supuse plantele pe durata acestui
proces;

Evergreen Plus poate
fi aplicat în amestec cu
alte produse de protecţia
plantelor, dar este recomandat a se efectua în prealabil un
test de compatibilitate fizică.

- Reduce stresul cauzat plantelor de condiţiile
de secetă.

Evergreen Plus are următoarele efecte asu- Evergreen Plus poate fi aplicat prin tratapra plantelor:
mente foliare, dar şi la sol, prin fertigare, fără
-Îmbunătăţeşte creşterea şi dă frunzelor o colo- a-şi pierde capacitatea de eliberare lentă a azoraţie verde intensă şi sănătoasă;
tului, sau chiar şi prin irigare prin aspersiune.

CULTURI
COMPOZIŢIE
Azot
Fosfor
Potasiu
Microelemente

%W/V
18%
6%
6%

GRÂU, OVĂZ, TRITICALE
PORUMB BOABE,
PORUMB SILOZ
RAPIŢĂ
SOIA, FASOLE, MAZĂRE
LEGUME TRANSPLANTATE
CARTOF
SFECLĂ DE ZAHĂR
FLOAREA-SOARELUI

L/HA

MOMENTUL APLICARII

2,5-3,0

1-2 aplicări. Prima la sfârşitul înfrăţirii, a doua, la apariţia frunzei standard.

3,0-5,0

Se aplică atunci când plantele sunt în faza de 4-6 frunze.

2,5-3,0
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0

Se aplică la începutul alungirii tulpinii şi înaintea înfloririi
1-2 aplicari. Prima aplicare, când plantele sunt în faza de 4 frunze
La cca 1 săptămână de la transplantare. Adoua la cca 6 săptămâni
Când lăstarii au cca 15 cm înălţime
Când plantele sunt în faza de 4-6 frunze
Se aplică atunci când plantele sunt în faza de 2-4 frunze

FERTILIZANTI FOLIARI

· Fertilizant foliar lichid de
înaltă calitate care conține
polimetilen-uree, o formă de
azot cu eliberare lentă, foarte
sigură în utilizare.

Beneficiile
PRIMER Zn

CARACTERISTICI

TRATAMENT SAMANTA

RECOMANDĂRI DE APLICARE
Tratamentul seminţelor cu Primer Zn asigură
culturii cel mai bun start posibil, prin asigurarea nivelului optim de Zinc, pentru sinteza
enzimelor şi a proteinelor. Extractul de alge de
mare din compoziţia produsului stimulează dezvoltarea rapidă a rădăcinilor datorită asigurării necesarului de auxine şi
citokinine de origine vegetală. Plantele provenite din sămânţă
tratată vor avea o capacitate de preluare a apei şi a elementelor
nutritive mult îmbunătăţită, iar rezistenţa lor la factorii de stres
va fi considerabil mărită.

COMPATIBILITATE
Primer Zn nu este infl amabil şi se depozitează la temperaturi cuprinse între 5 şi 40°C.

Zincul este un microelement cheie,
foarte important în metabolismul
plantelor, care are o multitudine de
funcţii, între care:
• Formarea şi modelarea diferitelor
enzime
- Această activitate este importantă
nu numai
pentru viaţa plantelor, ci şi pentru
germinaţia seminţelor, înrădăcinarea
rapidă şi formarea tulpinii;
• Sinteza proteinelor - Prezenţa zincului este foarte importantă în peri-

C U LT U R I

PORUMB
GRAU SI ORZ
DE TOAMNA
OREZ

oada de creştere rapidă a ţesuturilor,
când este direct implicat
în conversia aminoacizilor în proteine. Plantele cu deficit de zinc
acumulează aminoacizii, dar nu pot
produce suficiente proteine pentru a
se dezvolta;
• Producţia de hormoni esenţiali
- Plantele cu deficit de Zn prezintă simptome de stopare a creşterii
asociată cu perturbarea sintezei auxinelor;
• Cantităţi mari de fosfor administrate în sol pot induce deficit de Zinc în
zona de creştere a rădăcinilor.

· Este singurul fertilizant
lichid, destinat tratării
seminţelor.
· Este formulat ca suspensie
concentrată şi are un conţinut
foarte ridicat în zinc şi extract
de alge de mare.

L/HA
0,6-0,8
0,5-0,6
0,8 - 1
COMPOZIŢIE

Zinc
Extract de alge marine
Greutate Specifică

%W/V
70%
1,73

Putem realiza analiza completă asupra macro şi microelementelor prezente în culturile de cereale păioase,
rapiţă, porumb, floarea-soarelui şi legume. Analiza se realizează prin parteneriat cu un laborator recunoscut
din U.K., în urma cărora fermierul primeşte, în 4 zile de la preluarea probelor, analiza
chimică a plantelor din cultură şi recomandări de echilibrare a
nutriţiei culturii respective.

%
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200
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200

Fosfor

68

Potasiu

124

Magnesiu

124

Sulf

141

Calciu

200

Sodiu

83

Clorur

81

Mangan

190

Bor

47

Cupru

170

Fier

165

Zinc

92

Molibden

71

Aliminiu

83

Scazut
Bun
Exces

DEFICIENTE

Deficiența de AZOT (N)
la grâu
ETAPELE DE DEZVOLTARE:
Etapa I. In deficiențe ușoare, întreaga plantă
apare uniform cloroza în culoarea verde deschis.
Etapa II. In cazul în care deficiența devine mai
severă, galben pal începe la vârful frunzelor
vechi, care se desfășoară într-un front larg spre
baza frunzei .

FIG 1
Deficienta mica
de Azot, frunzele
tinere de culoare
verde deschis,iar
cele batrane de
culoare galben.

AZOTUL
Azotul din plantă este elementul
fundamental cu rol plastic de
construcţie în constituţia plantelor.
El se găseşte sub formă de combinaţii
proteice, aminoacizi, acizi nucleici,
clorofilă etc.

Etapa III. Pe măsură ce simptomul avanseaza,
frunza întregă devine maro deschis, grea și moare.
(fig 3)
Etapa IV . In stadiul avansat, frunzele moarte atârnă și formează o cremă de frunze uscate în apropierea bazei plantei.

FIG 2
Frunzele
tinere verde
pal, frunzele
mijlocii galben,
iar cele batrane
maronii.

FIG 3

Deficienta severa, frunzele
batrane sunt maro si uscate.

Deficiența de CUPRU (CU)
la grâu

CUPRUL

ETAPELE DE DEZVOLTARE:
Stadiul I: Stadiul incipient, frunzele tinere devin
verde pal, apoi galbene si par moi si ofilite. (fig 2)
Stadiul II: Pe masura ce deficienta avanseaza, se
produce vestejirea si apoi moartea varfurilor frunzelor tinere. (fig 3)

Stadiul III: In cazul in care deficienta devine severa, varfurile frunzelor tinere devin
maroniu pal, mor si se rasucesc sub forma
unui tub subtire – simptom sfecific de deficienta de Cu la grau. (fig 4)

FIG 1
Plantele cu deficienta severa
arata ca o corana de frunze tinere
moarte. Fig 1.
In culturile mature, plantele
produc boabe cu capete albite si
insuficient umplute.

FIG 2

FIG 3

FIG 4

DEFICIENTE

este elementul cheie
component al clorofilei
ce joaca rolul principal in
procesul de fotosinteza.
Deficienta de cupru
este singura deficient
care provoaca pierderi
cantitative directe.

DEFICIENTE

Deficiența de SULF (S)
la grâu

SULFUL

din plantă favorizează:
creşterea vegetativă;
fotosinteza; rezistenţa la
ger; cicatrizarea rănilor;

ETAPELE DE DEZVOLTARE:
Etapa 1. În deficiențe ușoare, toate frunzele Etapa 3. In faze avansate, frunzele cele mai tinere
de pe plantă devin verze pal, deși frunzele mai (galben pal) se transformă în alb fără necroză.
vechi rămân mai colorate. (fig 2)
Etapa 2. Deficienta devine mai severa, frunzele
mai tinere devin galben pal. (fig 3)

FIG 3
FIG 1
O cultura sănătoasă de grâu cu S suficient.

FIG 2

Frunze verde palid și frunze mai
vechi comparativ mai intunecate.

Răsadurile de grâu cu deficit de
Sulf prezintă cloroză galben deschis mai proeminentă pe frunzele
tinere.

FIG 4

Frunza cu deficienta de Sulf –
cloroza de culoare galben, comparata cu o frunza normala
verde (dreapta).

Deficiența de ZINC (Zn)
la grâu

ZINCUL

este un micronutrient
recunoscut ca fiind
esential ptr plante. Joaca
un rol important si in
sinteza clorofilei, dar si in
fecundare.

ETAPELE DE DEZVOLTARE:

FIG 3
Regiunea
gri-verzui se
transformă în
zone necrotice
maro deschis.

FIG 4
FIG 1

Planta de grâu cu deficit de Zn
cu simptome care apar pe a treia
frunză.

FIG 2

In mijlocul frunzei apare o regiune gri-verzui .

zonele necrotice
galben si maro
se extind treptat
spre exterior (
vârful și baza
frunzei).

Etapa II. Patch-uri putrede se extind spre
exterior și devin mai mari și mai mari.
Etapa III. In cele din urmă cele mai afectate
frunze sunt în regiunea de mijloc a plantei.

DEFICIENTE

Etapa I. Simptomele de deficiență se dezvoltă mai
întâi pe frunze de vârstă mijlocie. In mijlocul
frunzei (fig 2) apare o regiune gri-verzui care se
transformă mai târziu în patch-uri putrede maro
deschis. (fig 3)

DEFICIENTE

Deficiența de AZOT (N)
la porumb

AZOTUL
Azotul din plantă este elementul
fundamental cu rol plastic de
construcţie în constituţia plantelor.
El se găseşte sub formă de combinaţii
proteice, aminoacizi, acizi nucleici,
clorofilă etc.

ETAPELE DE DEZVOLTARE:

Etapa 1. In deficiențe ușoare, întreaga plantă apare uni- Etapa 3. Pe măsură ce deficiența avanseaza , frunza întregă devine
form în culoarea verde deschis.
maro deschisă și moare. (fig 4)
Etapa 2. Dacă deficiența devine severă, o cloroză galben pal
începe la vârful frunzelor mai vechi și se îndreaptă către baza
FIG 3
de-a lungul midrib-ului într-un model în formă de V. (fig 3)
Galben pale cloroza la vârful frunzei
care avansează în
jos pe frunze de-a
lungul coastei
mediane
în formă de V

FIG 4

Intreaga frunză
devine maro palidă, apoi necrotică
și moare

FIG 1

O vedere a unui porumb
deficitar care prezintă cloroză galben pal și necroză
maro pe frunze vechi.

FIG 2

Plante de porumb cu deficit de Azot, care prezintă frunze moarte
vechi, frunze medii necrotice galbene până la maro și frunze tinere
de culoare verde.

Deficiența de FOSFOR (P)
la porumb

FOSFORUL

ETAPELE DE DEZVOLTARE:
Etapa 1. La inceputul deficientei , se dezvoltă o
culoare violet închis pe marginile frunzelor mai
batrane. Simptomele încep de obicei de la vârful și
se îndreaptă spre baza frunzelor (fig1).
Etapa 2. Dacă deficiența devine severă, întreaga
frunză devine roșiatic-maroniu sau violet (fig 2).

Etapa 3. Pe măsură ce progresează deficitul, necrozarea brună se dezvoltă pe vârf
și se desfășoară de-a lungul marginilor spre
baza frunzelor.(fig 3)

FIG 1

FIG 2

FIG 3

Plante de deficit de Fosfor care prezintă decolorare purpurie pe frunze care avansează de-a lungul
marginilor frunzelor.

Plantă severă deficitară, cu frunze întregi care
arată roșiatic - maroniu sau purpuriu.

Frunza deficitară care prezintă decolorare
purpurie și sufera necroză maro de-a lungul
marginilor .

DEFICIENTE

se găseşte în plantă sub
formă minerală sau sub
formă de compuşi organici.
Lipsa fosforului provoacă
dereglări profunde,
plantele rămân mici,
frunzele se decolorează,
se frânează creşterea
rădăcinilor, cad frunzele şi
scade producţia.

DEFICIENTE

Deficiența de MANGAN (Mn)
la porumb
ETAPELE DE DEZVOLTARE:
In deficiențe ușoare, frunzele devin verde des- Etapa 2. Dacă deficiența devine severă, frunzele dechis cu cloroză interveală galben pal. (fig 1)
vin galbene pal și pietre alb apar în zonele clorotice
interveinale. (fig 3)

FIG 2
Frunza cu deficit
de Mn, cu vene
verzi și proeminente ușor de
recunoscut.

FIG 1
Planta de porumb cu
deficit de mangan.
Frunze verde deschis
cu cloroză intervenală
galbenă deschisă.

FIG 3
Frunze cu deficit
de Mn, care
prezintă alveole
intervenale albe.

MANGAN

este responsabil de
activarea sistemelor
enzimatice care dirijeaza
procesele fiziologice:
fotosinteza si sinteza
carbohidratilor.

simptomele de deficit de
Zinc din porumb apar
frecvent în decurs de două
săptămâni, după rasarire.
Deoarece Zn nu este ușor
transferat de la părțile mai
vechi la cele mai tinere,
simptomele se dezvoltă mai
întâi și devin mai severe pe
frunzele tinere, în timp ce
frunzele mai vechi rămân
verzi și aparent sănătoase.

FIG 1

Porumb cu deficit de zinc, cu
simptome care apar pe frunzele
tinere.

Deficiența de ZINC (Zn)
la porumb
ETAPELE DE DEZVOLTARE:
Etapa1. Deficiențe ușoare pot apărea ca intervale
pe frunze tinere - ceva asemănător cu deficitul de
Fe sau Mn. Cu toate acestea, în cazul Mn și Fe, .....
interval se execută pe întreaga lungime a frunzei,
în timp ce deficitul de Zn apare în principal pe jumătatea bazei frunzei.
Etapa 2. Dacă deficiența persistă și devine mai se-

FIG 2

veră, frunzele cele mai tinere devin verzi
verzi, în timp ce se formează benzi late largi
până la galben între midrib și marginea din
jumătatea bazală a frunzei - un simptom specific al deficienței de Zn la porumb (fig 3).
Etapa 3. In cele din urmă țesutul afectat moare
și devine gri deschis.

Benzile de culoare alb pana la galben încep la baza frunzei. Midribul și marginile
frunzelor rămân verde

FIG 3

Inchiderea frunzei care prezintă
banda alb simptomatică

DEFICIENTE

ZINCUL

ELIXIR BASIC

NPK 6:24:12
Fertilizant complex anorganic care contine toate
macroelementele, elementele secundare, dar si
microelementul Zn important pentru planta.
ª SOLUTIE EXCELENTA PENTRU
CULTURILE CU CERINTE DE FOSFOR
ª EFICIENTA MAXIMA DATORITA
FORMEI DE AZOT AMONIACAL
ª IMBUNATATIREA CULTURILOR IN
PRIMA FAZA DE VEGETATIE

NPK 8:15:15
NP 10:20

Fertilizant complex care contine toate
macroelementele si elemente secundare
importante pentru asimilarea azotului.

Fertilizant complex anorganic care contine
macroelementele AZOT - FOSFOR, dar si
elementele secundare, calciu si sulf.

ª RECOMANDAT CA SI STARTER
DATORITA RAPORTULUI ECHILIBRAT
DINTRE AZOT SI FOSFOR
ª GRAD RIDICAT DE UTILIZARE A
FOSFORULUI IN ANUL UTILIZARII
ª CONTINUT RIDICAT DE SULF

ª RAPORT ECHILIBRAT DE ELEMENTE
NUTRITIVE PE FIECARE GRANULA
ª EFICIENTA MAXIMA DATORITA FORMEI
DE AZOT AMONIACAL
ª IMBUNATATESTE PROCESUL DE
MINERALIZARE MATERIEI ORGANICE

NutriMAP
Fertilizant mineral care ofera o solutie completa
de nutritie pentru majoritatea culturilor.

ELIXIR PREMIUM

NutriVeg
ª PRODUS COMPLET LA PRET DE DAP
ª IMBUNATATESTE SINTEZA
PROTEINELOR SI CALITATEA
ª SOLUBILITATE RIDICATA LA FOSFOR
ª PREZENTA SULFULUI ASIGURA
O METABOLIZARE MAI BUNA
A AZOTULUI

ELIXIR SUPREME

Fertilizant mineral complex: macroelemente,
elemente secundare, microelemente
ª IMPACT POZITIV IN PROCESEUL DE
FOTOSINTEZA
ª STIMULEAZA FOTOSINTEZA SI
CREEAREA CLOROFILEI
ª CEA MAI MARE SOLUBILITATE LA
FOSFOR 90%
ª IMBUNATATESTE CALITATEA SI
CANTITATEA CULTURILOR

NPK 16:27:7
Cel mai bun fertilizant pentru cultura
porumbului, dar nu numai.
ª MACRO SI MICRO ELEMENTE
PENTRU SUCCESUL CULTURII
ª EFICIENTA MAXIMA DATORITA
FORMEI DE AZOT AMONIACAL
ª SOLUBILITATE RIDICATA LA
FOSFOR 95%
ª PREZENTA SULFULUI ASIGURA
O METABOLIZARE MAI BUNA
A AZOTULUI
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