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CULTURI VEGETALE

În aceastå perioadå neobi¿nuitå,
fermierii români continuå så facå
ceea ce ¿tiu cel mai bine,
dedicându-se culturilor ¿i
productivitå¡ii cât mai ridicate.

E 
chipa Kwizda Agro Romania
vå sus ¡ine în continuare cu
cele mai bune so lu¡ii tehno-

logice pentru nutri¡ia ¿i protec¡ia cul-
turilor dumneavoastrå, iar aståzi vå vor-
bim despre porumb ¿i des pre o måsurå
excelentå de nutri¡ie: aplicarea ferti -
lizantului foliar Wuxal Zinc.

Aprovizionarea cu zinc - 
asigurare nutri¡ionalå 
pentru condi¡ii meteo neprielnice

Nu putem ¿ti sigur cum va fi vremea,
de aceea vå recomandåm så oferi¡i cul-
turii dumneavoastrå o rezervå care s-ar
putea dovedi deosebit de utilå în caz de
temperaturi scåzute sau secetå. Ne
referim, desigur, la aplicarea fertilizan-
tului foliar Wuxal Zinc. 

Vå reamintim, pe scurt, rolurile im -
portante pe care le are zincul în “econo-
mia” dezvoltårii porumbului: în primul
rând, acest element mineral ajutå plan -
tele så sintetizeze hormoni de cre¿ -
tere (IAA) ¿i proteine, crescând, de
asemenea, cantitatea de amidon. Zin -
cul face parte din structura membra -
nelor ¿i sus¡ine func¡iile acestora. De
asemenea, în cazul plantelor de tipul
C4, cum este ¿i porumbul, este determi-
nant în reglarea regimului hidric ¿i în
procesul de fotosintezå.Men¡ionåm ¿i
faptul cå zincul sus¡ine starea de sånå-
tate ¿i råspunsul plantelor de porumb
la factorii de mediu, îmbunåtå¡ind to -
leran¡a la stres. 

Un ultim argument puternic pentru a
sus¡ine importan¡a deosebitå a zincului
¿i necesitatea utilizårii fertilizantului
Wuxal Zinc:  acest element este implicat
direct în maturizarea semin¡elor, pro-
cesul fiind întârziat în caz de deficien¡å. 

Deficien¡ele se manifestå ca o
clorozå în zonele intervenale ale frun-
zelor noi, producând aspectul de benzi.
Marginile frunzelor sunt adesea distor-
sionate ¿i încre¡ite. 

Aten¡ie, existå pericolul så con-
fundåm deficien¡a de zinc cu cea de
magneziu sau potasiu. Diferen¡ele de
aspect ce ne pot ajuta så apreciem
ele mentul necesar culturii: lipsa de
magneziu conduce la cloroza în zona
intervenalå a frunzelor båtrâne, urmate
de distorsionarea ¿i necroza vârfurilor
frunzelor. Deficien¡a de potasiu deter-
minå necrozarea marginilor frunzelor,
iar efectele se manifestå întâi pe frun-
zele båtrâne. 

Ca ¿i în alte rânduri, vå amintim cå
în cazul zincului este posibilå apari¡ia
fenomenului de “foame latentå”, adicå o
caren¡å fårå simptome, ce poate afecta
radical productivitatea. Aceasta, alåturi

de rolul important al zincului, justificå
necesitatea aplicårii preventive a ferti -
lizantului foliar Wuxal Zinc.

Wuxal Zinc - formulare 
superioarå, performan¡å ridicatå

În prezent, pe pia¡a din România,
Wuxal Zinc este singurul produs în care
zincul este suprachelatat (se folosesc
doi agen¡i chelatori, EDTA ¿i glu-
conat), fapt ce îi conferå produsului o
stabilitate foarte bunå în solu¡ii cu pH de
pânå la 9 ¿i faciliteazå absorb¡ia în
plantå, molecula de zinc fiind foarte in-
stabilå ¿i foarte greu absorbabilå. 

Ca ¿i celelalte produse din gama
Wuxal, ¿i Wuxal Zinc se prezintå sub
formå de suspensie concentratå.
Aceastå formulare este avantajoaså
prin faptul cå oferå un maxim de nu -
trien¡i într-un minim de volum ¿i pentru
cå nu pune probleme de solubilitate, ca
în cazul fertilizan¡ilor solizi. De aseme-
nea, adjuvan¡ii con¡inu¡i determinå o
eficien¡å superioarå a aplicårii; existå
studii care au aråtat o absorb¡ie de mai
mult de 80% în primele 48 de ore de la
aplicare - acest procentaj se datoreazå
¿i adjuvantului specific de umectare,
care face posibilå reactivarea depozitu-
lui de pe frunze cu ajutorul umiditå¡ii din
rouå sau precipita¡ii.

De asemenea, produsul oferå o nu-
tri¡ie echilibratå, reprezentând ¿i o
surså de azot ¿i sulf. Wuxal Zinc prezin-
tå aplicare sigurå ¿i nu provoacå arsuri. 

Pentru mai multe informa¡ii
privind fertilizantul foliar Wuxal Zinc,

vå invitåm så contacta¡i cel mai
apropiat repre zentant de vânzåri

Kwizda Agro Ro mania.  

Adrian MIHAI

Porumb în focus> 
cre[tem productivitatea cu Wuxal Zinc

Cauzele ¿i pericolele 
caren¡ei de zinc

Caracteristicile pedoclimatice con -
di  ¡ioneazå absorb¡ia zincului, anu mi¡i
parametri determinând o absorb¡ie de-
fectuoaså: 
 solurile de tip nisipos, cu un con ¡i nut
scåzut de materie organicå;
 con¡inutul scåzut de zinc în sol 
(< 3,0 mg/kg), nivelul ridicat de Mg, K ¿i Ca;
 pH ridicat (>8);
 ¿i pentru cå vå avertizam anterior cå
nu putem prognoza exact con di¡iile me -
teo, vå amintim cå absorb¡ia de zinc
este periclitatå de temperaturile
scåzute.




