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CULTURI VEGETALE

Fiecare culturå are nevoie de
anumite elemente minerale
esen¡iale, fårå de care
productivitatea nu ar mai fi la fel,
¿i care pot fi furniza¡i prin
aplicarea fertilizan¡ilor foliari
specifici din gama Wuxal. 

P
rodusele Wuxal sunt cheia
unei nutri¡ii corecte, dovedin-
du-se absolut necesare pentru

o activitate agricolå de succes. Astfel,
produc¡ia de porumb este condi¡ionatå
de aprovizio narea cu zinc, grâul are
nevoie de o serie de micronutrien¡i, iar
rapi¡a ¿i floarea-soarelui sunt decisiv in-
fluen¡ate de borul pus la dispozi¡ie. În
continuare, vå vom prezenta produsele
cele mai importante pentru aceste cul-
turi, cu beneficiile pe care le prezintå
pentru reu¿ita sezonului. 

Zincul la porumb - deficien¡a
care nu se vede întotdeauna

Caren¡a de zinc se manifestå prin
simptome pe care cei mai mul¡i dintre
dumneavoastrå le cunosc deja: o sub-
dezvoltare generalå a culturilor, adicå
frunze de dimensiune reduså, rådåcini
dezvoltate slab, internoduri scurte etc.
Vå atragem aten¡ia asupra fenomenului
de caren¡å latentå, fårå manifeståri evi-
dente, dar care duce la o scådere sem-
nificativå a produc¡iei. De asemenea,
zincul este critic în procesul de fotosin-
tezå al plantelor de tip C4 cum este po-
rumbul (este necesar pentru enzima an-
hidraza carbonicå, parte din procesul
de fotosintezå al plantelor de tip C4). 

În aceste condi¡ii, aplicarea ferti -
lizantului foliar Wuxal Zinc poate pre-
veni insuccesul culturii prin fur ni -
zarea zincului în cantitatea necesarå
¿i în forma cea mai u¿or de absorbit
de cåtre culturi. 

- Wuxal Zinc este un produs unic pe
pia¡a româneascå prin caracteristicile
¿i beneficiile sale:

zincul con¡inut este dublu chelatat -
sunt utilizate EDTA, cel mai puternic
agent de chelatare ¿i gluconatul. Utiliza -
rea acestor agen¡i face ca zincul så fie
mai u¿or de absorbit ¿i utilizat de cåtre
plantå, nu produce fitotoxicitate ¿i îi
conferå stabilitate produsului în inter-
vale mari de pH, între 2 ¿i 12.   

- Wuxal Zinc înseamnå o formulare
echilibratå, gânditå pentru o excelentå
func¡ionare a metabolismului plantelor,
datoritå aportului de N, S ¿i Zn. Aceste
trei elemente lucreazå în sinergie ¿i con-
duc la o mai bunå asimilare a azotului. 

Micronutrien¡ii - impact redus al
infestårilor cu patogeni la grâu

În cazul grâului, este necesar så
luåm în calcul o serie de elemente nutri-
tive fårå de care dezvoltarea plantelor
nu se desfå¿oarå corespunzåtor. Este
vorba în special despre sulf, magneziu,
cupru ¿i mangan.  Aceste elemente sunt
furnizate plantelor prin aplicarea ferti -
lizantului foliar Wuxal Microplant. Folo -
sind acest produs, asigura¡i o cantitate
ridicatå de nutrien¡i, ceea ce conduce la
mårirea presiunii osmotice în plantå ¿i
la dezvoltarea unui perete celular mai
gros. În mod automat, planta devine mai
puternicå în lupta cu agen¡ii patogeni ¿i
dåunåtori, fiind capabilå så se dezvolte
nestingheritå. 

Rapi¡a ¿i floarea-soarelui - bor
pentru cele mai frumoase flori

Borul este indispensabil pentru pro-
duc¡iile de rapi¡å ¿i floarea-soarelui
deoarece influen¡eazå direct procesele
legate de înflorire ¿i legare ¿i, în con-
secin¡å, productivitatea. 

Borul sus¡ine germinarea polenului
¿i cre¿terea tubului polenic, måre¿te
gradul de fecundare, sus¡ine o legare
uniformå. La floarea-soarelui semnele
caren¡ei de bor sunt evidente: în lipsa
borului capi tulele se deformeazå, tul -
pina se despicå sub capitul, devine sfå -
râ micioaså, se min ¡ele sunt ¿i¿tave, iar
uneori se produce chiar ¿i cåderea ca-
pitulului. Desi gur, când apar aceste
simptome, aplicarea borului este tar -
divå ¿i produc¡ia plantelor afectate este
diminuatå considerabil. 

De aceea, se poate spune cå ferti -
lizantul foliar Wuxal Boron Plus nu tre-
buie så lipseascå din tehnologia nici-
unui fermier. Acest produs înseamnå,
pe lângå excelenta aprovizionare cu
bor, ¿i un aport binevenit de fosfor pen-
tru transportul de energie. Mai ales în
condi¡ii de stres termic, plantele au
nevoie de o combina¡ie de elemente
pentru sus¡inere: fosfor u¿or solubil, bor
¿i azot.  

Acest “cocktail nutritiv” este asi -
gurat de Wuxal Boron Plus într-o formu-
lare optimå, care permite culturilor så
utilizeze în grad maxim elementele
furnizate.   
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