
Primăvara a fost mereu imprevizibilă, 
dar în ultimii ani parcă nimic nu mai e 
așa cum știam în materie de condiții 
meteo. De aceea, este bine să fiți pregătiți 
pentru eventualele perioade de stres 
climatic. Atunci când cultivați grâu, una 
dintre măsurile cele mai bune pentru o 
evoluție sigură a culturii este aplicarea 
fertilizantului foliar Wuxal Ascofol,  cu 
un conținut ridicat de extract din alge 
marine, care susține recuperarea după 
perioadele de stres termic. 

Wuxal Ascofol este o suspensie foarte 
concentrată ce conține extract de alge 
brune marine din specia Ascophyllum 
nodosum.  Pentru păstrarea cât 
mai bună a proprietăților biologice 
a ingredientelor active, algele sunt 
culese manual, iar extractul este 
obținut printr-o metodă blândă, ce 
conservă substanțele naturale.

Diminuarea efectelor în caz de 
stres termic
La ieșirea din perioada de iarnă, grâul 
are nevoie de un plus de energie 
pentru a combate urmele pe care 
frigul iernii l-a avut asupra culturii. 
Extractul de alge are un conținut 
ridicat de fitohormoni ce întăresc 
sistemul de apărare al plantelor și 
echilibrează dezvoltarea culturilor. 
Wuxal Ascofol prezintă efect 
stimulator asupra plantelor aflate sub 
stres fiziologic la începutul perioadei 
de dezvoltare.

De asemenea, aplicarea este utilă 
pentru diminuarea efectelor pe care 
le pot avea perioadele cu temperaturi 
scazute, zăpezile târzii dar și seceta. 

Susținere și dacă vremea ține cu 
fermierii
Mulți dintre dumneavoastră se 
vor întreba ce se întâmplă dacă, 
totuși, vremea este bună. Mai este 
utilă fertilizarea cu Wuxal Ascofol? 
Desigur, pentru că micronutrienții și 
aminoacizii conduc la o dezvoltare 
foarte bună a culturii, cu efecte 
benefice asupra productivității. 

În plus,  adăugarea fertilizantului foliar 
Wuxal Ascofol în amestecul de tratare 
conferă acestuia un nivel optim al 
pH-ului. Astfel, se creează condițiile 
chimice propice atât pentru absorbția 
prin frunze a nutrienților, cât și pentru 
acțiunea pesticidelor necesare culturii 
dumneavoastră de grâu. 

Adjuvanții – atuul fertilizanților 
foliari Wuxal 
Produsele din gama Wuxal conțin 
adjuvanți, adică substanțe ce 
conferă anumite proprietăți chimice 
produsului și cresc absorbția 
nutrienților și eficiența pesticidelor. 
Cei mai importanți dintre aceștia sunt 
agenții de chelatare. Produsele din 
gama Wuxal sunt suprachelatate, 
această caracteristică sporind 
calitatea soluției de tratare, nutrienții 
fiind disponibili plantelor.  Agenții 
anti-evaporare sunt adjuvanții 
ce împiedică picăturile fine să se 
evapore, umectanții determină 
reactivarea depozitului rezidual uscat, 
utilizând umiditatea oferită de rouă și 
precipitații, regulatorii de pH (agenții 
de tamponare) aducc valoarea 
pH-ului la un nivel optim pentru 
o absorbție maximă, surfactanții 

determină distribuirea extinsă și 
egală a soluției pulverizate pe frunză, 
iar stickerii împiedică spălarea 
nutrienților și a pesticidelor de către 
ploaie.

În concluzie, Wuxal Ascofol este 
un produs complet datorită 
ingredientelor active și nutrienților 
conținuți. Acest fertilizant foliar 
asigură culturii de grâu atât nutriția 
necesară, cât și dezvoltarea în condiții 
de stres biotic și abiotic, toate acestea 
ducând la o producție mai ridicată și 
de o calitate mai bună.

WuxAl AScofol.
Grâu bine crescut, de-o fi frig ori de-o fi cald


