
Fertilizantul foliar Wuxal Zinc, sub formă de 
suspensie concentrată, este dedicat prevenirii 
și corectării carențelor de zinc la cultura de 
porumb. Acest produs conține, de asemenea, 
sulf și azot, care asigură o o nutriție echilibrată 
a plantelor. Wuxal Zinc prezintă o absorbție 
rapidă în frunze (efect starter), precum și un 
efect de lungă durată datorită proprietății sale 
deosebite de aderență. 

Zincul – element cheie pentru 
nutriția corectă a porumbului
Nutriția echilibrată a culturii conduce la o 
dezvoltare optimă,  conferă toleranță la 
stresul climatic și conduce la obținerea de 
producții însemnate. 
Zincul este un element necesar pentru buna 
activitate a enzimelor și sinteza hormonilor 
naturali de creștere, precum și a proteinelor și 
susține creșterea internodiilor și a boabelor și 
maturizarea. 
 În general, nutriția foliară completează 
nutriția radiculară. În cazul zincului necesar 
pentru cultura de porumb, aplicarea foliară 
se poate dovedi vitală. Aceasta deoarece 
absorbția zincului din sol este influențată de 
anumiți factori. Astfel, în solurile acide sau 
nisipoase absorbția zincului este mai dificilă. 
Un alt factor este reprezentat de conținutul 
ridicat de fosfor din sol, în această situație 
rata de asimilare a zincului este mai scăzută. 
În condiții de temperaturi joase, dublate de 
umiditate ridicată, preluarea zincului din sol 
este diminuată. 
Influența acestori factori este mai evidentă 
în primele faze de dezvoltare ale porumbului, 
când subdezvoltarea radiculară fiziologică 
determină o absorbție scăzută a zincului 
necesar, mai ales în condiții de compactare a 
solului. 
Din aceste motive, este necesar să intervenți 
cu o aplicare foliară a acestui microelement. 
Un alt beneficiu important este menținerea 
viabilității polenului pentru o perioadă mai 
îndelungată pe timp de secetă.

Simptomele carenței de zinc: 
Cum recunoaștem insuficiența aprovizionării 
cu zinc în cultură? Există câteva semne: 
încetinirea sau chiar stoparea creșterii, 

sistemele radicular și foliar de dimensiuni 
reduse. Frunzele prezintă cloroză în zonele 
intervenale ale frunzelor noi, producând o 
aparență de benzi; de asemenea, marginile 
frunzelor sunt adesea distorsionate și 
încrețite.  Internodiile sunt scurte, se poate 
observa “rosetting”-ul, adică aspectul de 
tufă al plantelor, tulpina are ritm de creștere 
scăzut, astfel încât frunzele terminale apar 
îngrămădite. Productivitatea este scăzută.
În cultura de porumb poate apărea și 
fenomenul de „foame latentă”, când 
carența nu are semne vizbile, dar producția 
înregistrată este mult mai scăzută decât 
media și decât era prognozat.     
De aceea, este necesară aplicarea preventivă 
a fertilizantului foliar Wuxal Zinc pentru a 
obține rezultatele dorite și pentru a nu avea 
suprize neplăcute la recoltare. 

Wuxal Zinc. Eficiența vine din 
formularea corespunzătoare
Wuxal Zinc prezintă un conținut ridicat de 
zinc solubil în apă, ceea ce înseamnă că este 
absorbit rapid și total de către plante. Alte 
produse pe bază de zinc din piață au nevoie 
de umiditatea provenită din precipitații sau 
de aplicarea în condiții speciale (anumite 
amestecuri) pentru a fi asigurată absorbția 
acestui microelement. De aceea, putem spune 
că aplicarea Wuxal Zinc este eficientă și sigură. 
Zincul din Wuxal Zinc este suprachelatat 
prin utilizarea a 2 agenți de chelatare. Prin 
chelatare și suprachelatare, este împiedicată 
reacția dintre compușii cu zinc și moleculele 
de pesticide aflate în substanța de tratare. 
Drept urmare, nutrienții sunt disponibili pentru 
plante, iar celelalte substanțe active din 
amestec prezintă un grad de eficacitate ridicat. 
Suprachelatarea  Wuxal Zinc oferă beneficiul 
unei extraordinare stabilități, superioare 
multor produse din piață.  Stabilitatea acestui 
produs este foarte bună chiar și în soluții cu 
pH de până la 9, iar absorbția în plantă se 
realizează foarte ușor, chiar dacă Zn ca atare 
este o moleculă foarte instabilă și foarte greu 
absorbabilă de către plantă. 
Menționăm că aplicarea Wuxal Zinc este 
sigură, acest produs nu produce fitotoxicitate 
(nu provoacă arsuri).

Wuxal Zinc mai conține și alți adjuvanți 
ce asigură un randament al aplicării sporit 
atât pentru nutrienți, cât și pentru celelalte 
substanțe din tratamentul fitosanitar. 
Comparativ cu alte produse pe bază de zinc 
(spre exemplu față de cele pe bază de sulfat 
de zinc), prezintă aderență foarte bună 
datorită adjuvanților conținuți și nu se spală 
de pe frunză. 
Cei 7 adjuvanți conținuți de Wuxal Zinc sunt: 
1. agenții de chelatare, menționați anterior; 
2.agenții de tamponare, ce reduc valoarea 
pH-ului soluției de tratare; 3.surfactanții, 
ce determină distribuția egală a soluției 
pulverizate pe frunză și conduc la acoperirea 
foarte bună a suprafeței foliare cu substanțele 
de tratare. 4.Agenții anti-evaporare împiedică 
picăturile fine de soluție să se evapore. 
5.Stickerii împiedică spălarea nutrienților și 
a pesticidelor de către ploaie.  6.Umectanții 
ajută la reactivarea depozitului rezidual prin 
utilizarea umidității oferite de precipitații și 
rouă. 7.Adjuvanții de amestecare mențin 
nutrienții în suspensie o perioadă îndelungată 
de timp. 
Doză porumb:  
2 l/ha, începând cu stadiul de 4 – 6 frunze

WUxAl Zinc.
Asigură esențialul pentru porumb
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Influența formulării
asupra penetrării prin cuticulă

a îngrășămintelor foliare pe bază de zinc

Sursa: Agronomy 2016, 6(3), 39; https://doi.org/10.3390/agronomy6030039


