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CULTURI VEGETALE

Acest sezon se dovede¿te capricios,
cu secetå la început, urmatå de
grindinå în unele zone. De aceea,
fermierii trebu ie så fie pregåti¡i
pentru a crea culturilor cele mai
bune condi¡ii de dezvol tare. 

A
provizionarea cu nutrien¡i este
una dintre måsurile cele mai
în¡elepte ce pot fi luate în

aceastå perioadå. Din acest motiv,
aståzi dorim så vå reamintim be neficiile
zincului ¿i o surså nutri¡ionalå excelentå
pentru cultura de porumb, fertilizantul
foliar Wuxal Zinc. 

Importan¡a zincului
De ce zinc? Spunem zinc, spunem

productivitate la porumb, deoarece nu -
meroase procese sunt influen¡ate de
aprovizionarea culturii cu acest micro -
element: 

- Zincul ajutå plantele så sintetizeze
hormoni de cre¿tere (IAA) ¿i proteine,
crescând, de asemenea, cantitatea de
amidon. 

- Acest element mineral face parte
din structura membranelor ¿i sus¡ine
func¡iile acestora. 

- În cazul plantelor de tipul C4, cum
este ¿i porumbul, influen¡eazå reglarea
regimului hidric ¿i procesul de foto-
sintezå. 

- Îmbunåtå¡e¿te toleran¡a la stres,
sus¡ine starea de sånåtate ¿i råspunsul

plantelor de porumb la
factorii de mediu.

- Zincul contribuie
la maturizarea se min -
¡elor, acest proces fi-
ind întârziat în cazul
deficien¡ei.

De ce acum?Cum
ce se spune la meteo
nu se potrive¿te mereu
cu ce se întâmplå pe câmp, vå reco-
mandåm så ac¡iona¡i cu precau¡ie ¿i så
oferi¡i culturii dumneavoastrå o re zervå
de zinc ce s-ar putea dovedi deosebit de
utilå în caz de secetå. 

Caren¡a de zinc - pericolul greu
detectabil 

În cazul zincului, este posibilå apa -
ri¡ia fenomenului de “foame latentå”,
adicå o caren¡å fårå simptome, ce poa -
te afecta radical productivitatea. Deci,
mai ales în condi¡iile unui sezon cu
vreme atipicå, a¿a cum avem de câ¡iva
ani încoace, aplicarea preventivå a fer-
tilizantului Wuxal Zinc este deo sebit de
importantå. 

Uneori, deficien¡a de zinc este vi -
zibilå. Simptomele sale: clorozå în zo nele
intervenale ale frunzelor noi, producând
aspectul de benzi. Marginile frunzelor
sunt adesea distorsionate ¿i încre¡ite.

Condi¡iile care favorizeazå apari¡ia
caren¡ei de zinc la porumb: 

l solurile de tip nisipos, cu un
con¡inut scåzut de materie organicå;

l con¡inutul scåzut de zinc din sol (<
3,0 mg/kg), nivelul ridicat de Mg, K ¿i Ca;

l pH-ul ridicat (>8);
l temperaturile scåzute.

Wuxal Zinc - 
formulare superioarå pentru 
randament maxim al aplicårii

În prezent, pe pia¡a din România, fer-
tilizantul foliar Wuxal Zinc este singurul
produs în care zincul este supra chelatat

(se folosesc doi agen¡i chelatori, EDTA
¿i gluconat), fapt ce îi conferå produsului
o stabilitate foarte bunå în solu¡ii cu pH
de pânå la 9 ¿i facili teazå absorb¡ia în
plantå, molecula de zinc fiind foarte in-
stabilå ¿i foarte greu absorbabilå. 

Ca ¿i celelalte produse din gama
Wu xal, ¿i Wuxal Zinc se prezintå sub
formå de suspensie concentratå. 
A ceas  tå formulare este avantajoaså prin
faptul cå oferå un maxim de nutrien¡i
într-un minim de volum ¿i pentru cå nu
pune probleme de solubilitate, ca în cazul
fertilizan¡ilor hidrosolubili. 

Adjuvan¡ii con¡inu¡i determinå o efi-
cien¡å superioarå a aplicårii; existå studii
care au aråtat o absorb¡ie de mai mult
de 80% în primele 48 de ore de la apli-
care - acest procentaj se datoreazå ¿i
adjuvantului specific de umectare, care
face posibilå reactivarea depozitului de
pe frunze cu ajutorul umiditå¡ii din rouå
sau precipita¡ii.

De asemenea, produsul oferå o
nutri¡ie echilibratå, reprezentând ¿i o
surså de azot ¿i sulf. Wuxal Zinc prezintå
aplicare sigurå ¿i nu provoacå arsuri, fiind
un produs total solubil în apå, de înaltå
puritate, liber de sodiu ¿i de carbona¡i ¿i
cu un con¡inut foarte redus de clor.

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

vå invitåm så contacta¡i cel mai
apropiat Repre zentant de Vânzåri

Kwizda Agro Romania.  

Fertilizantul foliar Wuxal Zinc
Productivitate înainte de toate

Deficien¡a de zinc poate fi confundatå cu
cea de magneziu sau potasiu. Diferen¡e care
ne pot ajuta så punem diagnosticul corect:
 lipsa de magneziu conduce la cloroza în
zona intervenalå a frunze lor båtrâne, ur-
matå de distorsionarea ¿i necroza vârfurilor
frunzelor. 
 deficien¡a de potasiu determinå ne cro -
zarea marginilor frunzelor, iar efectele se
manifestå mai întâi pe frunzele båtrâne. 


