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UN NOU CONCEPT

ÎN AGRICULTURĂUN NOU CONCEPT

ÎN AGRICULTURĂ
ÎN AGRICULTURĂ
ÎN AGRICULTURĂ
ÎN AGRICULTURĂ Abonează-te

pentru Nutriția și Stimularea
care îți asigură  un randament MAXIM!

RAPIȚARAPIȚARAPIȚĂ
Abonament GOLD
38 lei + TVA / ha – plată lunară
Abonament GOLD
38 lei + TVA / ha – plată lunară

Servicii incluse în abonament*:
• Produsele de stimulare și nutriței din tehnologia Aectra sunt dovedite în ultimii 5 ani prin testări în 

peste 200 de câmpuri în toată țara ( în toate condițiile ) că produc peste 150% profit la orice leu 
investit;

• Vizite și consultanță în nutriție foliară din partea specialiștilor Aectra – de 2 ori pe an;
• Vizite reprezentant Aectra – în fiecare lună;
• Vizite programate în 72 ore pentru intervenție în camp;
• Investigații teledetecție - interpretări și rapoarte de evoluție lunare;
• Recomandări periodice pentru nutriția foliară și stimulare;
• 50% Discount pentru orice produse suplimentare Aectra indiferent de cultura (+1% / lună 

creditare).
* abonamentul este valabil pentru 12 luni contractate din momentul pregatirii terenului.

FORMAREA ROZETEI 
DE FRUNZE

BBCH 13 - 19

FORMAREA 
LĂSTARILOR

LATERALI
BBCH 22 - 29

APARIȚIA PRIMELOR 
INFLORESCENȚE

BBCH 50 - 55

  TRATAMENTE FOLIARE  

  NUTRIŢIE  

  BIOSTIMULARE  

   ADJUVANŢI  

0,3 l/ ha

+

0,6 l/ ha0,6 l/ ha1,5 l/ ha1,5 l/ ha

5 l/ ha5 l/ ha 1,5 l/ ha 5 l/ ha

0,3 l/ ha

Reducere de 50%
pentru produsele 

incluse în abonament 
(pentru minim 100 ha):

• 300 Lt Terra-Sorb 
Complex

• 500 Lt NHDelta K
• 150 Lt FertiCig Boron
• 500 Lt NHDelta Ca
• 60 Lt Atonik
• 60 Lt Nu-Film P
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ÎN AGRICULTURĂ
ÎN AGRICULTURĂ
ÎN AGRICULTURĂ Abonează-te

pentru Nutriția și Stimularea
care îți asigură  un randament MAXIM!

Servicii incluse în abonament*: 
• Produsele de stimulare și nutriței din tehnologia Aectra sunt dovedite în ultimii 5 ani prin testări în peste 200 

de câmpuri în toată țara (în toate condițiile) că produc peste 150% profit la orice leu investit;
• Tratamentele adiționale recomandate de specialistul AECTRA sunt GRATUITE;
• Vizite și consultanță în nutriția foliară din partea specialiștilor Aectra – de 4 ori pe an;
• Vizite reprezentant Aectra – bilunar și ori de câte ori este nevoie în zile lucrătoare pentru intervenție în câmp;
• Investigații teledetecție - interpretări și rapoarte de evoluție lunare;
• Informații și recomandări periodice pentru nutriție foliară și stimulare;
• Formare profesională în probleme de nutriție și stimulare foliară a plantelor pentru specialiștii din fermă;
• 55% Discount pentru orice produse suplimentare Aectra indiferent de cultură (+1% / lună creditare)
• Cartare agrochimică pe întreaga suprafață înscrisă în abonament.

* abonamentul este valabil pentru 12 luni contractate din momentul pregatirii terenului.

Abonament PLATINUM
60 lei + TVA / ha – plată lunară
Abonament PLATINUM
60 lei + TVA / ha – plată lunară RAPIȚARAPIȚARAPIȚĂ

4 l/ ha

TRATAMENTE
SOL

FORMAREA ROZETEI 
DE FRUNZE

BBCH 13 - 19

FORMAREA 
LĂSTARILOR

LATERALI
BBCH 22 - 29

APARIȚIA PRIMELOR 
INFLORESCENȚE

BBCH 50 - 55

DESCHIDEREA 
PRIMELOR FLORI

BBCH 60 - 62

  TRATAMENTE FOLIARE  

  NUTRIŢIE  

  BIOSTIMULARE  

   ADJUVANŢI  

0,6 l/ ha



0,6 l/ ha



1,5 l/ ha 1,5 l/ ha



+
1,5 l/ ha

5 l/ ha5 l/ ha5 l/ ha

0,3 l/ ha

   ADJUVANŢI  

0,3 l/ ha

+
  BIOSTIMULARE  
1,5 l/ ha

5 l/ ha5 l/ ha5 l/ ha 5 l/ ha

2 l/ ha

Reducere de 55%
pentru produsele incluse

în abonament 
(pentru minim 100 ha):

• 400 Lt Blackjak
• 300 Lt Terra-Sorb Complex
• 1000 Lt NHDelta K
• 300 Lt FertiCig Boron
• 200 Lt NutriCig Oil
• 500 Lt NHDelta Ca
• 60 Lt Atonik
• 90 Lt Nu-Film P


