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Producțiile medii la rapiță depind de o serie de factori interni și externi, cu impact semnificativ în atingerea 
potențialului genetic maxim al culturii: hibridul, condițiile climatice (temperaturi și umiditate, grindină, înghețuri, 
etc), disponibilitatea nutriției, presiunea concurențială (buruieni, peste, boli), dotarea tehnologică în fermă, expe-
riența și cunoștiințele inginerilor agronomi, etc.

Importanța detectării factorilor esențiali în managementul nutriției plantelor
Pentru realizarea corectă a managementului nutriției, este deosebit de importantă cunoașterea principalelor 

caracteristici agronomice ale hibrizilor din fermă și a particularităților nutriționale ale plantelor dar și identificarea în 
timp util a eventualelor simptome care denotă carențe nutriționale. Cunoașterea comportamentului sau a răspunsului 
plantelor la diverși factori limitativi de stres abiotic, este la fel de importantă, nu doar pentru realizarea unei zonări 
corecte a hibrizilor ci și pentru stabilirea cu precizie a momentului de aplicare a biostimulatorilor, care ajută plantele 
să depășească cu succes perioadele de manifestare a acestora. Aplicarea de biostimulatori în astfel de circumstanțe, 
nu doar că ajută plantele în susținerea metabolismului acestora și continuarea creșterii ci contribuie și la realizarea 
unor sporuri de producție, în special atunci când sunt asociate cu fertilizanți foliari.

Până la 70% din pierderile față de 
potențialul genetic sunt cauzate 
de stresul abiotic!

Dacă pentru prevenirea și combaterea bolilor, 
dăunătorilor și buruienilor din culturile agricole 
există stabilite foarte clar metode de manage-
ment a protecției culturilor agricole, pentru 
gestionarea factorilor de stres abiotic, care pot 
genera mult mai multe pierderi, încă mai trebuie 
identificate și testate strategii de gestionare.
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Dacă pentru prevenirea și combaterea bolilor, 
dăunătorilor și buruienilor din culturile agricole 
există stabilite foarte clar metode de manage-
ment a protecției culturilor agricole, pentru 
gestionarea factorilor de stres abiotic, care pot 
genera mult mai multe pierderi, încă mai trebuie 
identificate și testate strategii de gestionare.

Prin aplicarea schemelor integrate de 
biostimulare și nutriție foliară, compania 
Aectra reușește să diminueze o parte din 
impactul factorilor de stres abiotic asupra 
culturilor. Din grafic, se observă, că față de 
potențialul genetic de producție a grâului, de 
aproximativ 12 tone/ha, ponderea cea mai 
mare o au pierderile generate de factorii de 
stres abiotic. 
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Același lucru este valabil și în cazul culturilor de orz, dar și la resturi culturilor agricole. 
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Pierderi în kg/ha față de potențialul genetic (cf unui Studiu Bayer)



Literatura de specialitate abundă de date 
referitoare la consumurile specifice de 
nutrienți pentru realizarea unei tone de 
semințe la cultura rapiței de toamnă, de 
aceea am considerat necesară citarea 
valorilor specifice. Astfel, pentru realizarea 
unei tone de semințe la rapiței, plantele 
consumă pe parcursul perioadei de vegetație 
30-70 kg s.a./ha azot, 25-50 kg s.a./ha 
pentaoxid de fosfor și 60-100 kg s.a./ha 
oxid de potasiu. 

Sensibilitatea culturii de rapiță 
la carențe nutriționale
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Cerințele de Azot, fosfor, potatsiu

Sunt evidente cerințele ridicate ale rapiței pentru azot și potasiu, motiv pentru care considerăm că suplimentarea 
acestor elemente nutritive prin aplicări foliare, este importantă pentru obținerea unor sporuri semnificative de 
producție, bineînțeles cu respectarea dozelor optime economic de îngrășăminte solide încorporate în sol. 
Foarte important pentru cultura de rapiță este consumul specific ridicat de sulf, de 42 kg s.a./tona de semințe.

Prin planurile de fertilizare riguros 
concepute și schemele integrate de nutriție 
foliară gândite și aplicate astfel încât să 
completeze necesarul specific de elemente 
nutritive ale culturilor de rapiță, trebuie avut 
grijă să se asigure necesarul optim de azot, 
fosfor, potasiu, dar și macroelementele 
secundare și microelementele molibden, bor, 
mangan și sulf, față de care plantele de 
rapiță sunt foarte sensibile la eventuale 
carențe.



Dinamica consumului de nutrienţi pe parcursul perioadei de vegetaţie, 
la cultura de rapiță

La cultura de rapiță, cel mai mare 
consum de azot, se înregistrează  în 
intervalul 5 frunze - apariția primei 
inflorescențe (1,74 kg s.a./ha, zi) și 
când plantele sunt înflorite în procent 
de 50% (1,56 kg s.a./ha, zi), ceea ce 
ne arată că aplicarea de fertilizanți 
foliari pe bază de azot, cu puțin timp 
înainte și după aceste fenofaze, este 
deosebit de importantă pentru 
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realizarea unor producții ridicate. Astfel, am inclus în schemele integrate de nutriție și biostimulare, fertilizantul 
foliar NHDelta K, al cărui azot ureic stabilizat cu potasiu, oferă plantelor o nutriție mai îndelungată cu azot inteligent, 
o stimulare a formării și dezvoltării ramificațiilor și care după 2 aplicări determină sporuri semnificative de producție.

Din momentul în care în cultura de rapiță are formate primele inflorescențe până în momentul în care s-au format 
50% din silicve, consumul de potasiu înregistrează o creștere accentuată, de la 2,50 kg s.a./ha, zi  până la, 0,82 kg 
s.a./ha, zi, ceea ce ne arată importanța eliberării acestui element nutritiv din solurile cu restricții privind mobilitatea 
și accesibilitatea lui pentru plante. Rezolvăm această provocare, prin aplicarea în stratul superficial de sol a 
biostimulatorului pe bază de acizi humici, Blackjak, la pregătirea terenului pentru semănat. 

La culturile de rapiță, consumul de sulf înregistrează creșteri importante de la stadiul de 5 frunze formate, până 
când plantele sunt înflorite în procent de 50% (0,30-0,53 kg s.a./ha, zi). 



Provocări în cultura 
de rapiță
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Pregătirea și dezvoltarea culturii până la intrarea în iarnă

Reluarea în vegetației în primăvară

1 Elementele nutritive (fosfor, potasiu) insuficiente sau 
blocate în soluri nisipoase sau alcaline, cu conținut scăzut de 
materie organică (ce conduc către o nutriție radiculară 
deficitară);

2 Răsărire neuniformă cauzată de semănatul întârziat;

3 Secetele dinainte și după semănat ce determină o 
răsărire greoaie, goluri și neuniformități în cultură;

4 Limitări induse de insuficiența azotului din sol;

5 Plante nepregătite pentru iernare: diametrul coletului 
mai mic de 6-8 mm, lungimea rădăcinii mai mică de 8 cm și 
rozeta cu mai puțin de 6-8 frunze.

1 Elementele nutritive din sol sunt greu 
accesibile/insuficiente rădăcinilor, plantele fiind 
slăbite;

2 Temperaturile scăzute din martie – aprilie (5-8°C)
și cerul noros reduc fotosinteza și repornirea în 
vegetație;

3 Fiecare zi de întârziere în reluarea vegetației 
înseamnă o potențială pierdere de 40 - 50 kg/zi la ha.
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Formarea elementelor de productivitate

1 Insuficiența azotului din sol (din cauza 
levigării sau evaporării) cauzează scăderi 
semnificative ale fotosintezei.

2 Disponibilitatea limitată a microelemen- 
telor din sol scade activitatea enzimatică din 
celulele plantelor care limitează, printre 
altele, transformarea azotului anorganic în 
aminoacizi și proteine.

3 Temperaturile extreme, nutriția deficitară 
limitează fecundarea polenului și afectează 
puternic formarea semințelor în silicve 
(elementele de productivitate).

4 Secetele care deterrmină închiderea 
stomatelor și încetinerea creșterii plantelor, 
limitează semnificativ dezvoltarea elementelor 
de productivitate.

5 La formarea și dezvoltarea  silicvelor, 
frunzele insuficient de active din punct de 
vedere fiziologic datorită unor factori de stres 
abiotic, conduc la o formare și dezvoltare  
deficitară a semințelor (MMB și MH scăzute).
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Variabilitatea productiilor la cultura de rapiță în funcție de zona și climă
În considerarea tuturor provocărilor și factorilor limitativi amintiți, producțiile fermierilor pot varia de la un an la altul, 
de la o zonă la alta și chiar de la un fermier la altul, cu riscuri semnificative pentru producțiile realizate și profiturile 
scontate. Pentru exemplificarea acestor variații, mai jos sunt câteva exemple obținute de fermieri profesioniști în 
tehnologia uzuală (martor) a fermei, de-a lungul ultimilor 5 ani: -
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Tehnologiile integrate de stimulare 
și nutriție foliară Aectra

Ce sunt tehnologiile integrate de stimulare și nutriție foliară AECTRA?
Testate în peste 200 de loturi, efectuate în câmpuri experimentale sau comerciale la fermieri din toată țara, de peste 
5 ani, tehnologiile integrate de nutriție și stimulare s-au dovedit a aduce profituri de peste 150% per medie la 
investiția realizată în costul tehnologiei recomandată de Aectra. 

În urma muncii echipelor de specialiști Aectra, în colaborare cu ingineri agronomi de marcă, specialiști ai fermierilor 
din România, precum și cu experții Institutelor de Cercetare din țară și din străinatate, tehnologiile Aectra au fost 
adaptate cerințelor și particularităților culturilor din România pentru a maximiza producțiile și, în special, rezultatele 
financiare ale fermierilor.

Cultura de rapiță TEHNOLOGIILE INTEGRATE AECTRA DE
BIOSTIMULARE ȘI NUTRIȚIE FOLIARĂ

TRATAMENTE
SOL

TRATAMENTUL 
SEMINŢELOR

FORMAREA ROZETEI 
DE FRUNZE

BBCH 13 - 19

SENESCENȚĂ
BBCH 97

FORMAREA 
LĂSTARILOR

LATERALI
BBCH 22 - 29

APARIȚIA PRIMELOR 
INFLORESCENȚE

BBCH 50 - 55

DESCHIDEREA 
PRIMELOR FLORI

BBCH 60 - 62

  TRATAMENTE FOLIARE  

  NUTRIŢIE  

  BIOSTIMULARE  

   ADJUVANŢI  

BLACKJAK
4 l/ ha

ATONIK
0,6 l/ ha

TERRA-SORB FOLIAR
2 l/ ha

TERRA-SORB
COMPLEX 1,5 l/ ha

Nu Film P
0,3 l/ ha

Nu Film 17
0,7 l/ ha

NHDelta Ca
5 l/ ha

+

BLACKJAK
1 l/ t

ATONIK
1 l/ t

TERRA-SORB
COMPLEX

1 l/ t

+

+

FERTICIG BORON
1,5 l/ ha

NHDelta K
5 l/ ha

+
FERTICIG BORON

1,5 l/ ha

NHDelta K
5 l/ ha
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Dacă în anii cu condiții climatice favorabile, producțiile bune sau foarte bune obținute cu tehnologia Aectra dau 
randamente excelente, compensând inclusiv prețurile de vânzare mai mici din acei ani (până la 280% și chiar 328% 
la banii investiți în tehnologiile Aectra), în anii cu secete sau alți factori defavorabili, rezultatele arată clar că și în 
condiții extreme, precum 2020, tehnologia Aectra determină o acoperire rezonabilă a investiției realizate și, chiar și 
un profit (145% profit la investiția realizată).

Rezultatele loturilor cu tehnologia Aectra arată sistematic sporuri de producții medii multi-anuale de 600 
kg/ha cu un profit mediu de 232% la banii investiti in tehnologia Aectra.

În baza acestor rezultate, se recomandă fermierilor să își planifice din timp abordarea tehnologică pentru stimularea 
și nutriția plantelor, în particular pentru rapiță, pentru care o investiție integrată poate reduce semnificativ 
importanța variabilității producțiilor de la un an la altul și ca atare poate conduce către o creștere și asigurare 
a profitului mediu multi-anual.
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2017 2018 2019 2020 2021 Medie 5 ani

 Productie Lot Martor 3,720 3,630 3,324 2,929 3,518 3,518

 Productie Lot Aectra 4,273 4,262 3,937 3,376 4,175 4,135

ROI 328% 187% 280% 145% 254% 232%
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Rezultatele obținute sunt relevante statistic, acoperind variabilități climatice de zonă 
geografică, tehnologie și practici agricole.
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Soluții necesare pentru maximizarea atingerii potențialului genetic 

Pentru diminuarea neuniformităților la intrarea în 
iarnă, care determina plante slăbite, cu o energie 
funcțională slabă la reluarea vegetației din primăvară 
și implicit pierderi de producție, studiile au arătat că 
tratamentul semințelor cu un cocktail unic Atonik, 
Terra-Sorb Complex și Blackjak determină o 
răsărire mai rapidă și mai uniformă a culturilor, 
datorită creșterii energiei germinative a semințelor. 

Este esențial la pregătirea terenului pentru 
semănat să creștem semnificativ aportul de 
nutrienți dinspre coloizii solului (humus) către 
rădăcinile plantelor, creând astfel un flux 
continuu de elemente nutritive deblocate, care 
să contribuie la realizarea unui start mai bun al 
culturii. S-a observat că prin aplicarea de 
BLACKJAK prin încorporare superficială 
împreună sau imediat după aplicarea 
îngrășămintelor de bază din toamnă (MAP, DAP, 
etc), are loc o crește semnificativă a schimbului 
cationic din sol, prin concentrarea acizilor 

Tehnologiile integrate de stimulare 
și fertilizare  foliară Aectra

humici și, ca atare,a disponibilizării celor mai importante elemente nutritive la nivelul rădăcinilor plantelor. 

Este cunoscută importanța populațiilor microbiene de la nivelul rădăcinilor care conduc la crearea unui sistem radicular 
putenic, ceea ce ajută tinerele plăntuțe să exploreze un volum mai mare de sol în căutarea de nutrienți și apă. 

Tehnologiile integrate de stimulare și fertilizare  foliară Aectra
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Toate testările au arătat că prin 
încorporarea superficială, în sol, 
a Blackjak se obține o creștere 
accelerată a culturilor, prin 
rădăcini mai puternice și un 
status corespunzator al plantelor 
în intrarea în iarnă (diametrul 
coletului de 6-8 mm, lungimea 
rădăcinii de 8 cm și rozeta cu 
6-8 frunze).

Ținând cont de cantitățile mari de fosfor 
blocat în solurile agricole, este necesară 
aplicarea unei soluții care să contribuie la 
recuperarea parțială a investițiilor în 
îngrășămintele fosfatice. 

Coeficientul mediu de utilizare a fosforului din 
orice îngrășământ solid este de 30%, ceea ce 
înseamnă că plantele consumă, în anul 
aplicării, doar 30% din cantitatea totală de 
fosfor aplicat în sol.

Este dovedit faptul că acizii humici din 
Blackjak deblochează, printre altele, o 
cantitate semnificativă din fosforul total, ceea 
ce contribuie la recuperarea unei părți 
importante a banilor investiți de fermieri în 
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RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN, 2021

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, VLAD ȚEPEȘ, JUD. CĂLĂRAȘI,
2018
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îngrășămintele fosfatice.

Este deosebit de important ca plantele să intre în iarnă cu o rădăcină  viguroasă, cu 6-8 mm diametru și 6-8 cm 
lungime, capabilă să reziste peste iarnă și care odată cu reluarea vegetației din primăvară să genereze foarte repede 
frunze noi și să susțină formarea și dezvoltarea accelerată a lăstarilor laterali, purtători de inflorescențe.  Această 
problemă se rezolvă prin aplicarea unei cantități corespunzatoare de azot în perioada formării rozetei de frunze din 
toamnă.
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Rezistența plantelor de rapiță la temperaturile scăzute din 
timpul iernii depinde de concentrația de animoacizi și glucide 
din celule,  realizată  până la intrarea în iarnă. Este important ca 
cea mai mare parte a energiei să fie consumată de către plantă 
pentru gestionarea  factorilor de stres specifici intervalului de 
după răsărire.
La toate aplicările produsului Terra-Sorb Foliar/Complex am 
putut observa că L-α animoacizi liberi aplicați foliar la 
formarea rozetei de frunze, cresc rezistența culturilor la 

Până la 60% din azotul convențional aplicat culturilor se poate pierde prin levigarea azotului nitric și evaporarea celui 
ammoniacal fapt rezolvat de compania Aectra prin aplicarea de NHDelta K care compensează aceste pierderi. Azotul ureic 
stabilizat cu potasiu din produs stimulează dezvoltarea rădăcinilor și formarea rapidă a rozetei de frunze, datorită aportului 
suplimentar de citokinine sintetizate forțat de către plante, ca urmare a absorbției și translocarii  rapide a produsului în toate 
țesuturile vegetale. Culturile tratate consumă un azot superior, pentru o perioadă mai mare de timp.

Tehnologiile integrate de stimulare și fertilizare  foliară Aectra
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temperaturile scăzute din iarnă iar plantele tratate nu mai consumă energie suplimentară pentru preluarea și conversia 
azotului mineral din sol. Astfel, plantele consumă inteligent un azot de 12 ori mai eficient decât orice altă formă de fertilizant 
conventional pe bază de azot.
Pentru prevenirea unor eventuale carențe, stimularea alungirii rădăcinilor, prevenirea distrugerii tulpinii și în același timp, 
pentru amplificarea sintezei și transportului glucidelor în plante, care concentrează sucul celular și crește rezistența 
plantelor la iernare, am inclus în tratamentul de toamnă fertilizantul foliar FERTICIG BORON. În același timp, aplicarea 
acestui produs favorizează sinteza flavonoidelor, pigmenți care joacă un rol important în creșterea rezistenței plantelor la 
factorii de stres abiotic.



14 Tehnologiile integrate de stimulare și fertilizare  foliară Aectra

Aspecte critice la desprimăvărare
O reactivare mai rapidă a tuturor proceselor 
fiziologice din plante, înseamnă mai multe zile în 
care acestea acumulează biomasă și mai puține 
pierderi de producție. Pentru o reluare rapidă a 
vegetației, pe fondul unei energii funcționale 
slabe a plantelor la ieșirea din iarnă și pentru o 
activare rapidă a tuturor proceselor fiziologice, 
aplicarea de Terra-Sorb Complex asigură mai 
multe zile în care plantele acumulează biomasă și 
realizează sporuri importante de producție. L-α
animoacizi liberi esențiali din Terra-Sorb 
Complex compensează insuficineța azotului din 

La reluarea vegetației este foarte importantă generarea de frunze 
noi și formarea lăstarilor laterali, purtători de inflorescențe, în 
condiții optime și cît mai rapid. Prin tratamentul cu NHDelta K 
am putut observa că acest lucru se întâmplă mult mai repede 
datorită unei nutriții superioare cu azot a plantelor.
Pentru optimizarea regimului de nutriție a plantelor, stimularea 
creșterilor vegetative și activarea enzimelor care controlează 
metabolismul azotului și fotosinteza, este foarte importantă 
aplicarea foliară a celei de-a doua doză de bor. Rezultatele ne-au 
demonstrat că sinergia dintre FertiCig Boron, Terra-Sorb 
Complex și NHDelta K, aplicate împreună la reluarea vegetației, a 
generat o creștere accelerată a plantelor datorită aportului 
semnificativ de elemente nutritive esențiale pentru alungirea 
tulpinii și inițierea etapei generative.
A doua aplicare a fertilizantului foliar FERTICIG BORON,  
împreună cu Terra Sorb Complex, la reluarea vegetației, previne 
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sol din momentul reluării vegetației. Plantele primesc aminoacizi gata preparați fără să mai consume suplimentar 
energie pentru realizarea metabolosimului azotului.
Totodată, Terra-Sorb Complex menține deschise stomatele frunzelor  și în condiții de stres abiotic, ceea ce face ca 
plantele să își continue creșterile, în condiții optime.

-

-

FertiC -

distrugerea tulpinii și în același timp, amplifică sinteza și transportul glucidelor în plante, asigurând astfel suficient 
substrat biochimic pentru reacțiile de oxidare, care generează energia necesară creșterii plantelor. Bineînțeles, borul 
contribuie la sinteza flavonoidelor, pigmenți care joacă un rol important în creșterea rezistenței plantelor la factorii 
de stres abiotic.

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, NISIPOREȘTI, JUD. NEAMȚ,
2018
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Formarea elementelor de productivitate
Pentru realizarea unor sporuri semnificative de 
producție, la cultura de rapiță este necesară 
stimularea fecundării polenului, astfel încât plantele 
să genereze mai multe silicve pe plantă și mai multe 
semințe în silicve. Rezultatele ne-au arătat că 
sinergia dintre produsele NHDelta Ca şi Atonik,
aplicate împreună la apariția primelor inflorescențe 
(buton floral) asigură acest obiectiv și duce la  o 
prelungire a activității fotosintetice a tuturor 
frunzelor, cu rol major sinteza asimilatelor din 
semințe și la o translocarea mai bună a azotului ureic 
stabilizat şi a calciului în toate țesuturile plantelor. 
Fenolii din biostimulatorul ATONIK, sunt responsabili 
pentru transportul accelerat în plantă a oricărui 
partener de amestec din tratamentul foliar. Datorită 
produsului NHDelta Ca, plantele consumă de 12 ori 
mai puțină energie pentru realizarea metabolismului 
azotului , iar calciul din produs întărește rezistența 
mecanică a țesuturilor plantelor, în condițiile unui 
exces de etilenă pe care celulele plantelor îl 

Tehnologiile integrate de stimulare și fertilizare  foliară Aectra

- -

sintetizează în ultima parte a perioadei de vegetație. Cu alte cuvinte, cele două produse reușesc să genereze frunze 
mai verzi pentru o perioadă mai lungă de timp și o creștere importantă a aportului de elemente nutritive, dinspre 
aparatul foliar către semințe. 

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, MUNTENI, JUD. GALAȚI,
2020

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, MUNTENI, JUD. GALAȚI,
2020
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RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, DOBRUN, JUD. OLT, 
2021

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ, ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN, 
2021
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Bugetul de venituri și cheltuieli la cultura de rapiță
Ca orice investitor, fermierul trebuie să își facă acele calcule de costuri de investiție, dar mai ales să planifice și să 
verifice la final veniturile și profiturile realizate.

Din interviurile realizate cu sute de fermieri din totă țara, a rezultat că cei mai performanți fermieri sunt aceia care 
nu consideră tratamentele aplicate doar ca niște costuri, ci își calculează aportul de profit al acelor costuri – adică își 
calculează rata de profitabilitate a investiției pe categorii de lucrări sau achiziții.

Dacă un fermier poate economisi un 10%-15% la costul input-urilor va economisi în total poate un 50 euro/ha. Poate 
o optimizare a dozelor pesticidelor prin îmbunătățirea calității apei sau prin sisteme de stropit mai performante, 
utilizarea tehnologiei agriculturii de precizie, etc, toate acestea pot contribui cu alte economii într-o gamă de până la 
10-15%, însă implică testări în propria fermă, pentru a se asigura că nu se fac erori tehnologice care pot costa mai 
mult decât economia făcută. 

Experiența a arătat că acei fermieri care tratează abordarea tehnologică complet și integrat, planificând din timp 
achizițiile, opțiunile și apelând la sfaturile experților și specialiștilor celor mai buni din domeniu, vor construi un plan 
care îi pun în măsura să ia cele mai bune decizii investiționale în timp, iar la nevoie să aibă soluțiile necesare pentru 
a oferi nutriția necesară la fenofaza și momentul critic și a îmbunătații astfel evoluția și dezvoltarea culturii pentru a 
se apropia de potențialul maxim de productivitate al fermei sale.

Aspecte economice

Investițiile în tehnologiile de nutriție Aectra au demonstrat o rată de rentabilitate a invesției de peste 200% – 230% 
la cultura de rapiță, bazată pe media ultimilor 5 ani (din care 2 ani de secetă semnificativă).

La fiecare 100 de lei investiți în tehnologiile Aectra de nutriție și stimulare a creșterii la cultura de rapiță, îți acoperi 
costul investit și generezi profit de minim încă 200 de lei!

În schimb, diferența semnificativă va veni întotdeauna din maximizarea productivității și din vânzarea producției la un 
preț bine gândit din timp (că este în avans prin contracte forward sau în momente de cerere ridicată, etc), pentru 
maximizare profitului.

Oportunități de reducere a costurilor vs. de creștere a veniturilor în economia rapiței

Limitari

Eficientizare costuriEficientizare costuri

Crestere productivitate

Venituri verzi

-100

0

100

200

300

400400

500
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Experiența a arătat că acei fermieri care tratează abordarea tehnologică complet și integrat, planificând din timp 
achizițiile, opțiunile și apelând la sfaturile experților și specialiștilor celor mai buni din domeniu, vor construi un plan 
care îi pun în măsura să ia cele mai bune decizii investiționale în timp, iar la nevoie să aibă soluțiile necesare pentru 
a oferi nutriția necesară la fenofaza și momentul critic și a îmbunătații astfel evoluția și dezvoltarea culturii pentru a 
se apropia de potențialul maxim de productivitate al fermei sale.

Investițiile în tehnologiile de nutriție Aectra au demonstrat o rată de rentabilitate a invesției de peste 200% – 230% 
la cultura de rapiță, bazată pe media ultimilor 5 ani (din care 2 ani de secetă semnificativă).

La fiecare 100 de lei investiți în tehnologiile Aectra de nutriție și stimulare a creșterii la cultura de rapiță, îți acoperi 
costul investit și generezi profit de minim încă 200 de lei!

i

i i
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Profit

Nutritie Aectra

800-1000 ron/ha 

Profit
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mecanizare

Profit
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Venit Ron/ha

În schimb, diferența semnificativă va veni întotdeauna din maximizarea productivității și din vânzarea producției la un 
preț bine gândit din timp (că este în avans prin contracte forward sau în momente de cerere ridicată, etc), pentru 
maximizare profitului.
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Produsele noastre

Biostimulatori
Produs  Doza u.m./Ha Compozitie

Agrocean 6.5.5               2.0 conc. de Laminaria 65,7% +N 6%,P2O5 5%,K2O 5% +B 0,04% 
+MgO 0,04%

Agrocean B               2.0 conc. de Laminaria 59,8% +bor solubil 2,5% +MgO solubil 5%

Aminoquelant B               2.0 aminoacizi liberi 5% + N 2,7% + B 5%

Aminoquelant Ca               3.5 aminoacizi liberi 4.6% + CaO 8% + N 4.9% +B 0.2% + materie 
organica 6.8%

Aminoquelant Mg               2.5 aminoacizi liberi 6% + N 8% + MgO 10%
Aminoquelant Zn               2.5 aminoacizi liberi 5% + N 2% + Zn 7%

Aminoquelant Zn/Mn               2.5 aminoacizi liberi 6% + N 2% + Zn 5% + Mn 5%
Atonik               0.6 Atonik 0.6%

Blackjak               4.0 20 % acizi humici, fulvici și ulmici

Equilibrium               2.5 aminoacizi esentiali 15% + Extract de alge marine 10% + N 3,5% + K 
2,5% 

Millerplex               0.5 N 3%, P2O5 3%, K2O 3% +Ascophylum 14,0% +Aminoacizi 
+Multivitamine +ME

NHDelta Ca               5.0 N15%+Ca7%+B 0.2%
NHDelta K               5.0 N15%+K7%                     

Terra-Sorb Complex               1.5 aminoacizi liberi 20% + N 5,5% + MgO 0,8% + B 1,5% + FE 1% + MN 
0,1%n + ZN 0,1%

Terra-Sorb Foliar               2.0 12% aminoacizi esentiali+ 2,1% azot + ME
Terra-Sorb Radicular             10.0 6% aminoacizi esenţiali liberi + 3% azot
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Gama produse complexe cu formulări de biostimulare și nutriție:

Fertilizare foliară specializată cu tehnologii de formulare Aectra®:

Produs  Doza u.m./Ha Compozitie
NUTRIENT EXPRESS 18-18-

18         2.5 N18%+P18%+K18%+ aminoacizi +ME +extract alge de mare

PowerCIG Amino         2.0 17-17-17 + 4% aminoacizi liberi Terra Sorb + ME

PowerCIG Complex         2.0 15-5-5 + 5% acizi humici Blackjak + 4% aminoacizi liberi Terra Sorb 
+ ME

PowerCIG Humic         1.5 12-15-3.5 + 10% acizi humici & fulvici Blackjak + ME

Produs  Doza u.m./Ha Compozitie
CalCIG Ca-Mg         2.5 N 18%+Ca 22.5%+Mg 3% +ME

NUTRI LEAF 20-20-20         2.5 N20%+P20%+K20% +ME

NutriCIG CEREAL         1.5 9% Azot + 3% Cu + ME

NutriCIG CLOROFIL         2.0 20% SO3 + 10% MgO + 0.7% Cu + ME

NutriCIG GOLD 3x20         2.5 N20%+P20%+K20% +ME
NutriCIG HortiFer         2.5 6-0-0+7Fe+3Mn+ME
NutriCIG MAIZE         2.5 N26%+P0%+K6%+5%Zn + 6%SO3+ ME

NutriCIG MICROELEMENTE         2.5 N20%+P0%+K0%+2%Mg +5.5%SO3 + 0.9%Fe + 0.9%Mn+0.8%Cu 
+1.5%Zn+0.5%B

NutriCIG OIL         2.0 20% SO3 + 8% B + 0.5% Mo + ME
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Fertilizanți foliar gama Ferticig (raportul optim preț / performanță)

Fertilizanți radiculari

Produs  Doza u.m./Ha Compozitie
FertiCIG BORON         1.5 Bor Etanolamina - B 15%  + N 6,5%

FertiCIG General         4.0 N10%+P10%+K7.2% +ME

FertiCIG POTAZ         2.0 Azot 5% + K2CO3 50%

FertiCIG START         2.5 N12%+P52%+K5% +ME

FertiCIG SULF         2.5 N12%+P0%+K0%+ 33%SO3+ ME
FertiCIG UNIVERSAL         2.5 N19%+P19%+K19% +ME

FertiCIG VERDE         3.0 N15%+P0%+K0%+2%Mg + 6%SO3+ ME

Produs  Doza u.m./Ha Compozitie
FertiCIG-R Echilibrat       10.0 N20%+P20%+K20% +ME

FertiCig-R Maturare       10.0 N3%+P11%+K34% +ME

FertiCIG-R Parga       10.0 N15%+P5%+K30% +ME

FertiCIG-R Start       10.0 N14%+P40%+K13% +ME
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Misiunea Aectra
Să continuăm să oferim cele mai avansate tehnologii de biostimulare și nutriție a plantelor care să îi pună în măsură 
pe fermierii români să răspundă în mod profitabil cerințelor în creștere pentru hrană la nivel global, continuând 
investiția noastră în cercetare și dezvoltare și extinzându-ne la nivel regional.

Expertiza Aectra începe de la prima discuție cu reprezentantul Aectra
Specialiști și ingineri agronomi și hoticultori educați și formați în nutriția și stimularea plantelor;

Scheme integrate de nutriție și stimulare foliară, testate la aproape toate culturile horticole și agricole 
prezente în România, în peste 200 de loturi, doar în ultimii 5 ani;

Expertiză în abordarea integrate a nutriției plantelor;

Expertiza de anamneză, investigații și diagnostic în câmp;

Servicii de teledetecție si interpretare a datelor; recomandări de corecții nutriționale în perioada de 
vegetație;

Servicii de cartare agrochimică;

Servicii de diagnoză foliară;

Scheme de nutriție diferențiată, în baza analizei de corelare și suprapunere a hărților geo-spațiale ale 
clientului (cartare, teledetecție, etc);

Proiectare și producție de formule de fertilizanți foliari cu compoziție nutrițională specifică pe cerințele 
clientului (funcție de volumele economic viabile);

Abonamente lunare pentru asigurarea programelor integrate de nutriție și stimulare foliară cu determinările 
și recomandările aferente pentru întreaga cultură, de la înființare până la recoltare.



23Notes



AECTRA AGROCHEMICALS SRL
Şoseaua Odăi, 341-345

Sector 1, Bucuresti
Telefon: +(40) 21 312 27 89

www.aectra.ro
www.aectra-shop.ro

/Aectra Agrochemicals


