
Producția mondială de floarea-soarelui 
cunoaște tendințe ascendente, iar în 
țara noastră, această cultură e la loc 
de cinste. De aceea, astăzi ne adresăm 
fermierilor români ce cultivă floarea-
soarelui și le prezentăm un produs 
care să stimuleze productivitatea și să 
asigure fructificarea investiției. Este 
vorba despre fertilizantul foliar Wuxal 
Ascofol. 

Wuxal Ascofol este formulat în 
suspensie foarte concentrată ce 
conține extract de alge brune marine 
din specia Ascophillum nodosum, 
dar și potasiu și microelemente. 
Algele din această specie sunt 
recunoscute pentru calitățile lor de 
biostimulatori. Produsul păstrează 
proprietățile biologice ale algelor 
deoarece ascestea sunt culese 
manual, iar apoi sunt prelucrate prin 
metode inovative și blânde, ce nu 
le afectează calitatea și păstrează 
nivelul ridicat de aminoacizi din 
plante. 

Wuxal Ascofol se aplică începând 
cu etapa de 4-6 frunze, până la 
începutul înfloritului. Substanțele 
nutritive conținute fac din Wuxal 
Ascofol un produs complet, ce 
acționează în două direcții esențiale 
pentru dezvoltarea plantelor: nutriția 
corectă a plantelor și buna dezvoltare 
în condiții de stres biotic și abiotic. 
Aplicarea produsului se poate face 
împreună cu erbicidul postemergent 
(imazamox sau tribenuron metil), 
efectul fiind unul de reducere a 
stresului chimic creat de erbicid. Prin 
aplicarea Wuxal Ascofol, plantele 
nu vor mai stagna din evoluție, iar 
frunzele nu se vor mai îngălbeni. 

Nutriția optimă = producție 
crescută, de bună calitate 
Wuxal Ascofol previne deficitul de 
macroelemente și microelemente 
în cultura de floarea-soarelui, ce ar 
avea urmări negative asupra calității 
și cantității producției.  Wuxal Ascofol 
este formulat în suspensie concentrată, 
ce conține B, Mn, Zn, aminoacizi și alți 
micronutrienți ce îi conferă proprietăți 
remarcabile de nutriție dedicată culturii 
de floarea-soarelui. 

Subliniem faptul că floarea-soarelui 
are un necesar ridicat de B în diferite 
fenofaze, mai ales între apariția 
calatidiului și începutul înfloritului. 
Aceasta pentru că B este esențial în 
procesele de înflorit și polenizat, ce 
trebuie susținute prin adaosuri nutritive.

Micronutrienții conținuți, alături de 
aminoacizi, duc la uniformitatea 
culturii. Aplicarea produsului 
stimulează diviziunea celulară și 
stimulează formarea achenelor (a 
semințelor). Mixul de extract de alge 
cu microelemente ajută cultura să-și 
atingă potențialul maxim de producție, 
cu un procent cât mai mic de semințe 
șiștave în calatidiu.

Wuxal Ascofol crește din interior 
toleranța la stresul biotic și abiotic 
Algele Ascophyllum nodosum prezintă 
cantități însemnate de citochinină, 
betaină, auxină, giberelină, alginat, 
vitamine și alți compuși bioactivi 
naturali. Acești aminoacizi au rolul de 
a stimula dezvoltarea echilibrată a 
plantelor de floarea-soarelui și de a 
spori toleranța acestora la secetă.

La începutul perioadei de dezvoltare 
a florii-soarelui și nu numai, Wuxal 
Ascofol are un efect stimulator asupra 
plantelor aflate sub stres fiziologic.

De asemenea, reamintim aspectul 
menționat mai sus: când Wuxal 
Ascofol este aplicat împreună cu 
erbicidul postemergent (imazamox sau 
tribenuron metil), stresul chimic este 
diminuat semnificativ.

Wuxal Ascofol – în sprijinul 
fermierului ce cultivă floarea-soarelui
Ca și celelalte produse din gama 
Wuxal, și Wuxal Ascofol îmbunătățește 
calitatea amestecului de tratare, 
eficientizând aplicarea pesticidelor. 
Această calitate se datorează celor 7 
tipuri de adjuvanți prezenți în produsele 
Wuxal: 1. agenți de chelatare, care 
împiedică reacția dintre nutrienți 
și restul substanțelor din soluție și 
care asigură, astfel, disponibilitatea 
substanțelor necesare culturilor; 2. 
agenți anti-evaporare, ce împiedică 
evaporarea picăturilor;3. umectanți, 
datorită cărora este posibilă reactivarea 
depozitului rezidual cu ajutorul 
umidității oferite de precipitații și 
rouă; 4. surfactanți pentru distribuirea 
egală și amplă a soluției pulverizate 
pe frunză; 5. agenți de tamponare 
pentru menținerea pH-ului; 6. stickeri, 
care împiedică spălarea nutrienților de 
către ploaie; 7.agenții de amestecare, 
ce mențin nutrienții în suspensie o 
perioadă îndelungată de timp.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să 
contactați Reprezentanții de Vânzări 
Kwizda Agro Romania.
profesorwuxal.ro
www.kwizda-agro.ro
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