
Wuxal Macromix. 
Macroelementele sunt baza unei 
bune dezvoltări a culturilor de grâu

Wuxal Macromix prezintă o cantitate 
excelentă de azot, fosfor și potasiu. 
În cele ce urmează, numim pe scurt 
și în linii mari procesele în care sunt 
implicate cele trei macroelemente. 

Azotul are roluri deosebit de importante 
în dezvoltarea culturii. Acest element 
este implicat în procese precum 1. 
creșterea, prin sinteza de proteine din 
plante și procesele de creștere propriu-
zisă a celulelor, fiind un element esențial 
al citoplasmei; 2. sinteza clorofilei, 
azotul contribuind prin sinergiile azot-
sulf, azot-potasiu și azot-magneziu la 
asimilarea dioxidului de carbon și pentru 
crearea unei cantități suficiente de 
energie în plantă; 3. sinteza hormonilor 
vegetali, ce determină creșterea 
plantelor; 4.replicarea informației 
genetice, azotul făcând parte din 
compoziția acizilor nucleici, deci a 
genelor și cromozomilor. 

Fosforul este implicat în numeroase 
procese, cum ar fi diviziunea celulară, ce 
duce la dezvoltarea sistemului radicular, 
fructificarea și formarea semințelor. 
Fosforul este constituent al aminoacizilor 
și fosfolipidelorși are rol în metabolismul 
glucidelor, asigurând înmagazinarea și 
transportul energiei în celulă. 

Potasiul contribuie la metabolismul 
carbohidraților, utilizarea apei, formarea 
fructelor. De asemenea, contribuie la 
reglarea regimului hidric în celulă și 
a respirației prin controlul activității 
stomatelor. Potasiul este, de asemenea, 
implicat în procesul de fotosinteză. 

Wuxal Micromix. Microelemente 
au macro importanță în 
dezvoltarea culturilor
Denumirea de „micro” se referă la 
prezența în cantități mai reduse, în valori 
absolute, a unor elemente în plantă. 
Dar, aceste elemente minerale sunt 
absolut indispensabile, fără ele procesele 
neputându-se desfășura corespunzător, 
ceea ce se traduce, în cele din urmă, la o 
productivitate scăzută. 

În fiecare fenofază, există elemente de 
care plantele au nevoie cu precădere. 
Între formarea celui de al doilea 
internod și burduf, este necesar să 
asigurăm necesarul de cupru și mangan. 

Cuprul este implicat în formarea 
clorofilei, 70% din cuprul total din 
frunze fiind localizat în proteinele 
complexe din cloroplaste, contribuie 
la fixarea azotului și crește calitatea 
producției de cereale. 

Manganul are rol în fotosinteză, 
asimilarea CO₂, metabolismul azotului, 
precum și în sinteza proteinelor și 
lipidelor, contribuind, de asemenea, la 
creșterea calității și cantității grâului pe 
care îl veți recolta. 

În închierea acestei prezentări a 
macroelementelor și microelementelor, 
vă amintim Legea lui Liebig sau Legea 
minimului:  „Conținutul  unui  element  
aflat  insuficient  în  mediul  de  
nutriție  determină  mărimea recoltei. 
Chiar  dacă  se  măresc  dozele  de  
îngrășăminte  din  celelalte  elemente  
nutritive,  recolta se poate plafona.” 

De aceea, subliniem încă o dată 
că Wuxal Macromix este benefic 
pentru cultura de grâu nu doar prin 
cantitățile ridicate de nutrienți, ci și prin 
diversitatea acestora și prin conținutul 
echilibrat. 

Wuxal Macromix. Aplicarea 
eficientă a nutrienților optimi
Dincolo de nutrienții aflați în cantități 
ridicate și echilibrate, Wuxal Macromix 
prezintă avantaje ce se datorează 
compoziției speciale, tipice produselor 
Wuxal. Astfel, micronutrienții 
conținuți sunt suprachelatați, ceea ce 
îmbunătățește calitatea amestecului 
de pulverizare. Suprachelatarea 
împiedică pesticidele să reacționeze 
cu micronutrienții și menține eficiența 
pesticidelor și disponibilitatea 
nutrienților.

Wuxal Macromix reglează pH-ul 
soluției de pulverizare datorită 
agentului de tamponare conținut, ceea 
ce înseamnă că sunt create condițiile 
optime din punct de vedere chimic 
atât pentru acțiunea pesticidelor, 
cât și pentru absorbția nutrienților. 
Wuxal Macromix este compatibil cu 
majoritatea pesticidelor din România. 

Aplicarea acestui fertilizant foliar 
depinde mai puțin de condițiile meteo 
deoarece produsul conține stickeri, 
substanțe a căror rol este de a asigura 
aderența produsului (și a pesticidelor 
din amestecul de tratare!) pe frunze. 

Pentru mai multe detalii, vă invităm să 
contactați Reprezentanții de Vânzări 
Kwizda Agro Romania. 

WuxAl MACroMix.
 Elemente nutritive la discreție pentru culturile de grâu

 Abundența creează abundență. 
De aceea, astăzi vă prezentăm un 
fertilizant foliar bogat în nutrienți, 
cu un conținut echilibrat de 
macroelemente și microelemente. 
Este vorba despre Wuxal Macromix, 
fertilizantul foliar ce va oferi o 
producție mai ridicată și de mai bună 
calitate a culturilor de grâu. Aceasta 
pentru că o recoltele bogate au 
nevoie de o nutriție pe măsură.


