
După cum știu toți fermierii cultivatori de rapiță, 
această cultură are cerințe ridicate și complexe 
de nutriție, atât în perioada dinaintea repausului 
vegetativ, cât și după desprimăvărare și în cursul 
dezvoltării. Elementele cele mai solicitate sunt azo-
tul, potasiul (de furnizat ideal sub formă de K₂O), 
fosforul (sub formă de P₂O₅), sulful, magneziul, 
calciul și borul, carențele determinând dezvoltarea 
insuficientă a culturilor, cu urmări negative asupra 
productivității.  Pentru o dezvoltare optimă a cul-
turii de rapiță, vă prezentăm astăzi fertilizantul fo-
liar Wuxal Boron Plus, cu un conținut ridicat de bor 
și fosfor, având în compoziție un adjuvant special, 
Xtra Uptake, ce sporește eficacitatea aplicării. 

RĂSPUNS OPTIM LA CERINȚE 
NUTRIȚIONALE COMPLEXE

Doză și aplicare: 
Doză: 2 x 1,75 – 2,25 l/ha sau 2,25 l/ha
Aplicare: primul tratament se efectuează iarna, înainte de intrarea în perioada de repaus, sau primăvara foarte devreme, iar al doilea 
la alungirea tijei florale.

Carența de bor 
Borul este transportat odată cu apa din sol, de 
aceea, în perioade de secetă, acest element 
este mai puțin disponibil.  Deficiențele de 
bor se pot instala atât în solurile acide, cât 
și în cele alcaline, nisipoase, calcaroase sau 
turboase. Deficiența de bor se manifestă 
preponderent în părțile tinere ale plantelor 
(rădăcini, lăstari și frunze).  Plantele pot 
căpăta aspect de tufă, cu tulpini subțiri și 
internodii scurte. 
Carențele de bor vor determina apariția 
unui număr mic de silicve, cu puține 
semințe. 
Este de dorit ca deficiențele de bor, ca și de 
alte elemente minerale, să fie prevenite pentru 
ca productivitatea să nu fie afectată. 
Totuși, pentru diminuarea efectelor, aplicarea 
fertilizantului foliar Wuxal Boron Plus este 
o metodă excelentă de intervenție datorită 
absorbției rapide manifestate de acest 
produs. 

Carența de fosfor
Carența de fosfor se manifestă mai ales la 
plantele tinere, în special în perioadele de 
stres termic. 
Principalele consecințe ale insuficienței 
aprovizionări cu fosfor sunt sistemul radicular 
slab dezvoltat, „descălțarea” culturilor și 
scăderea densității plantelor. Deficiența de 
fosfor conduce la o metabolizare deficitară 
a altor substanțe, în special a compușilor 

azotului, cu consecințe asupra procesului 
de creștere. Fosforul este un element cu mobilitate 
scăzută, fiind greu accesibil tinerelor plante, 
în special în solurile de tip argilos, de aceea 
nutriția pe cale foliară este o alternativă 
mult mai eficientă. 

Wuxal Boron Plus. Fosfor, bor și alte elemente 
pentru rapiță bine dezvoltată 
Dincolo de conținutul însemnat de bor, ce îi 
dă și numele, acest produs conține o cantitate 
ridicată de fosfor, sub forma pentoxidului de 
fosfor P₂O₅, esențial pentru precocitatea 
culturii, fructificare și formarea semințelor, 
azot, elementul de bază al plantelor, ce 
stimulează dezvoltarea vegetativă, precum 
și microelemente Mn, Zn, Cu, Fe, Mo chelatate 
EDTA pentru dezvoltarea echilibrată a culturii. 

Adjuvanți excepționali pentru eficacitatea 
tratamentelor
Nu doar conținutul de nutrienți este un 
argument pentru aplicarea fertilizantului 
foliar Wuxal Boron Plus, ci și adjuvanții 
speciali, ce conduc la absorbția aproape 
maximă a elementelor minerale utile, 
dar și la eficientizarea acțiunii celorlalte 
substanțe din amestecul de tratare. 
V-am mai prezentat și în alte rânduri cele 
7 tipuri de adjuvanți din fertilizanții foliari Wuxal: 
Agenții de chelatare împiedică reacția dintre 
nutrienți și celelalte pesticide din soluția de 
tratare, menținându-le disponibilitatea. 

Agenții anti-evaporare împiedică picăturile 
fine de soluție să se evapore înainte de a 
atinge suprafața foliară. 
Umectanții reactivează depozitul rezidual prin 
utilizarea umidității oferite de precipitații și 
rouă. Agenții de tamponare reduc valoarea 
pH-ului soluției de tratare, menținând-o 
la o valoare optimă atât pentru absorbția 
nutrienților, cât și pentru stabilitatea pes-
ticidelor din soluția de tratare. 
Surfactanții determină distribuirea egală a 
soluției pulverizate pe frunză și conduc la o 
acoperire foarte bună a suprafeței foliare 
cu substanță de tratare. Stickerii împiedică 
spălarea nutrienților și a pesticidelor de 
către ploaie. 
Adjuvanții de amestecare mențin nutrienții 
în suspensie o perioadă îndelungată de 
timp. 
În produsul Wuxal Boron Plus, acestora 
li se alătură și Xtra Uptake, un adjuvant 
de ultimă generație, ce eficientizează 
acțiunea substanțelor din amestecul de 
tratare. Integrarea Xtra Uptake are drept 
beneficii scăderea tensiunii superficiale a 
peliculei de substanță și formarea de picături cu 
dimensiuni sporite. 
Ca urmare, o suprafață mai mare din 
frunză va fi acoperită de soluție, absorbția 
crescând considerabil, chiar și în cazul plantelor 
cu hidrofilie scăzută. Absorbția se produce 
chiar și în condiții meteo dificile. 
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