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Importanța detectărII factorIlor esențIalI în 
managementul nutrIțIeI plantelor
 
Un management corect al nutriției la cultura de porumb, este condiționat 
de cunoașterea principalelor caracteristici agronomice ale hibrizilor aleși, 
a particularităților nutriționale ale acestora și de 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.

Producțiile medii la cultura porumbului sunt 
condiționate de o serie de factori interni și externi, 
naturali și antropici, care condiționează atingerea 
potențialului genetic maxim al culturii. Dintre aceștia, 
o semnificație majoră o prezintă hibridul, condițiile 
meteorologice (temperaturile atmosferice și 
umiditatea, grindina, înghețurile, etc), disponibilitatea 
nutriției, presiunea concurențială (buruieni, boli, 
dăunători), dotarea tehnologică din fermă, experiența 
și cunoștiințele fermierilor, etc.

Provocări 
și oPortunități 
la cultura de porumb

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.
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diminuarea impactului factorilor 
de stres abiotic asupra culturilor 
se realizează prin aplicarea unor 
scheme integrate de biostimulare și 
nutriție foliară, adaptate condițiilor 
locale.

Dacă pentru prevenirea și combatera 
bolilor, dăunătorilor și buruienilor 
din culturile agricole există stabilite 
foarte clar metode de management 
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.

Până la  70% din Pierderile  
față de potențialul genetic al 
plantelor de cultură sunt cauzate  
de  stresul abiotic! 

Din graficul alăturat, se observă, 
că față de potențialul genetic 
de producție al porumbului, 
ponderea cea mai mare o au 
pierderile generate de factorii de 
stres abiotic. 

Pierderi în kg/ha față de potențialul genetic  
(cf. unui studiu Bayer)
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În intervalul 6-8 frunze este necesară o 
suplimentare foliară a aportului de azot și 
potasiu pentru satisfacerea creșterii din 
această perioadă.

Consumul de nutrienți la  
cultura porumbului
SURSA: www.
dekalbasgrowdeltapine.com

Potasiu

Maturitate

% 
Ab

so
rb

ție
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Azot

Fosfor

(N)

(P)

consumul specific  
de nutrienți

la cultura de porumb

(kg s.a./1 t semințe) 
(Bâlteanu Gh., 2003)

Avand în vedere consumul ridicat de azot și potasiu pentru realizarea 
unei tone de semințe la cultura porumbului, este esențială suplimentarea 
aplicării îngrășămintelor granulate încorporate în sol, cu tratamente foliare 
de corecție, la fenofazele cu cerințe maxime.

Particularități biologice  
și de nutriție   
la cultura de porumb
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Puțin sensibilă
Molibden Mo Destul de sensibilă

Bor B Foarte sensibilă
Cupru Cu

Fier Fe
Zinc Zn

Mangan Mn
Calciu CaO
Sulf S03

Magneziu + Sulf Mg + S03

Magneziu MgO
Azot N

Fosfor P2O5

Potasiu K2O

Elemente 
secundare

Elemente majore

Elemente cu rol nutrițional Sensibilitatea la carențe

SENSIBILITATEA PLANTELOR DE PORUMB LA CARENȚE NUTRȚIONALE

Oligo-elemente

Este recomandat ca în intervalul cu cerințe maxime de apă 
a plantelor să se aplice un biostimulator pentru reglarea 
regimului hidric din plantă (mai ales în perioade de secetă).

Emergență 2 frunze 5 frunze 8 frunze 12 frunze 16 frunze 20 frunze

Stadiu de  dezvoltare

Semănat

Înălțime (cm)

Zile

% Apă

% N

% P

% K

Stadiile de dezvoltare, necesarul de apă și nutrienți la 
cultura de porumb. Sursa: Colless (1992)

Puţin sensibilă

Destul sensibilă

Foarte sensibilă

LEGENDĂ

Conform studiilor, plantele de porumb sunt foarte sensibile la carențe 
de zinc și mangan și parțial sensibile la carențe de bor, cupru, etc.
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circuitul bio-geo-chimic al azotului în natură

Azotul este cel mai important element nutritiv pentru obținerea unor producții 
ridicate și constante. Este cunoscut faptul că până la 60% din azotul granulat 
aplicat în sol se poate pierde prin levigare (azotul nitric) și prin evaporare 
(azotul amoniacal), motiv pentru care se recomandă compensarea acestor 
pierderi prin aplicarea fertilizanților lichizi pe bază de azot ureic stabilizat în 
intervalul 3-5 frunze când plantele de porumb își setează nivelul producției 
(formarea primordiilor știuleților).

O atenție deosebită trebuie acordată situațiilor care pot induce carențe 
nutriționale specifice, asigurarea unor cantități optime de zinc pentru 
cultura de porumb fiind unul dintre factorii cheie pentru asigurarea reușitei 
acestei culturi. În tabelele de mai jos, reproducem cele mai des întâlnite 
condiții de mediu care induc carențe nutriționale la culturile agricole, astfel 
încât să se poată identifica cu ușurință indicatorii care trebuie monitorizați cu 
atenție, la nivel de fermă.
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indicatori ai solului care favorizează carența de microelemente

SURSA: www.emporiumhydroponics.com

Pentru majoritatea elementelor nutritive din sol, valorile de pH mai 
mici de 6 și mai mari de 7,5 se transformă în limitări pentru nutriția 
radiculară a plantelor, în sensul că acestea nu mai sunt accesibile. 
În astfel de situații, singura metodă de prevenire a unor carențe de 
microelemente este aplicarea foliară de fertilizanți.

încorporate în sol, se poate evita prin aplicarea fertilizanților lichizi pe bază de azot ureic stabilizat, NH Delta-

K și NH Delta-Ca, care optimizează regimul nutriției cu azot la toate culturile pe care se aplică, pe de o parte 

prin faptul că generează un exces de citokinine sintetizate de către plantele tratate, ceea ce stimulează 

dezvoltarea puternică a sistemului radicular şi pe de altă parte prin faptul că livrează plantelor un azot superior, 

exact în perioadele cu deficit de umiditate care pot induce insuficiență de azot și implicit scăderi semnificative 

de producție.  

Fig. Circuitul bio-geo-chimic al azotului în natură 

O atenție deosebită 

trebuie acordată 

situațiilor care pot 

induce carențe 

nutriționale specifice, 

asigurarea unor cantități 

optime de zinc pentru 

cultura de porumb fiind 

unul dintre factorii cheie 

pentru asigurarea 

reușitei acestei culturi. 

În tabelele de mai jos, 

reproducem cele mai des întâlnite condiții de mediu care induc carențe nutriționale la culturile agricole, astfel 

încât să se poată identifica cu ușurință indicatorii care trebuie monitorizați cu atenție, la nivel de fermă. 

 

Fig. Indicatori ai solului care favorizează carența de microelemente 

SOLUL B Cu Fe Mn Mo Zn 

pH acid 
      

pH neutru 
      

pH bazic 
      

Conținut scăzut de humus 
      

Conținut ridicat de humus 
      

Temperatura scăzută a solului 
      

Aeratie scazuta a solului 
      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  Influența pH-lui solului asupra disponibilității elementelor nutritive pentru plante 

 
 

SOLUL B Cu Fe Mn Mo Zn 

Aluviosoluri 
      

Gleiosoluri 
      

Conținut ridicat de N 
      

Conținut ridicat de P 
      

Conținut ridicat de Fe 
      

Conținut ridicat de Zn 
      

Conținut ridicat de Cu 
      

influența pH-lui solului 
asupra disponibilității 
elementelor nutritive 
pentru plante
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Perioadele critice de nutriție
• coincid cu primele faze de creștere și dezvoltare a plantelor

• insuficiența, excesul sau rapoartele dezechilibrate dintre nutrienți, 
manifestă un efect nefavorabil asupra întregii perioade de vegetație a 
plantelor.

• Odată instalată, o carență nutrițională, este dificil de compensat prin 
corecții ulterioare, de aceea, este esențial ca fermierii să aplice preventiv 
fertilizanți foliari și corectori de carențe.

Perioadele conSuMului MaXiM
• corespund fenofazei de creștere intensă și cu începerea acumulării 

substanțelor de rezervă

• aplicarea îngrășămintelor foliare manifestă maximum de eficiență

• nutrienții sunt asimilați într-un ritm accelerat de către plante

Perioada deScreșterii conSuMului
• coincide cu maturarea semințelor/fructelor și cu acumularea substanțelor 

de rezervă

• consumul de nutrienți scade treptat, până la încetarea totală
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Provocări   
la cultura de porumb

CONȚINUT SCĂZUT DE 
HUMUS DIN SOL

SOLURI TASATE

limitări date de sol

Dezvoltare slabă a 
sistemului  radicular

Capacitate scăzută 
pentru apă și aer 
(băltiri temporare, 
insuficiența  oxigenului 
în sol)

Mai puține resurse 
nutriționale rezultate din 
mineralizarea humusului

Disponibilitate redusă a 
nutrienților din sol

Scăderea capacității de 
tamponare a solului

1 2
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Principalele clase texturale ale solului

Soluri niSiPoaSe

retențIa scăzută a apeI

levIgarea nutrIențIlor

structura soluluI slab dezvoltată

rIsc de erozIune pe terenurIle în pantă

textura nisipoasă (grosieră) textura lutoasă (mijlocie) textura argiloasă (grea)
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Pregătirea terenului, germinarea și răsărirea
• Germinație neuniformă sau întârziată

• Temperaturi sub 80 C

• Insuficiența apei în sol

• Sol cu rezerve scăzute de nutrienți sau blocați, soluri nisipoase sau alcaline 
cu conținut scăzut de materie organică, ce conduc la o nutriție radiculară 
deficitară

• Activitate microbiologică slabă

VE
răsărirea

V6 - V10 
6-10 frunze

V12
12 frunze

V18 
18 frunze

R1
apariția 

paniculului

R6
polenizarea

Provocări   
la cultura de porumb

Deși fiecare etapă de creștere și dezvoltare a plantelor de porumb este 
esențială pentru producerea de recolte constante și ridicate, considerăm ca 
fiind critice pentru nutriție următoarele fenofaze:

Se recomadă la pregătirea terenului încorporarea superficială a 
biostimulatorului BlackJak pentru mobilizarea ionilor nutritivi la 
nivelul rădăcinilor și punerea lor la dispoziţia plantelor, treptat;

Astfel, se asigură conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în 
compuşi uşor accesibili plantelor și stimularea microflorei solului, 
pentru suplimentarea azotului mineral și fosforului.
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dezvoltarea rădăcinilor și apariția 
primelor 2 frunze

• Nutriție deficitară până la 
formarea rădăcinilor coronare

• Elementele nutritive blocate în sol 
sunt insuficiente, greu accesibile 
rădăcinilor

• nutriția plantelor se face cu 
dificultate din cauza sistemului 
radicular slab dezvoltat 

3 frunze formate 

• Insuficiența azotului amoniacal 
necesar dezvoltării plantelor 
tinere de porumb

• Disponibilitatea redusă a azotului 
nitric, începând cu intervalul 
3-4 frunze, determină pierderi 
potențiale zilnice de producție de 
până la 80 kg/zi.

• sistemul radicular temporar, 
format dintr-o singură rădăcină 
embrionară și 3-7 rădăcini 
seminale, asigură planta cu apă și 
nutrienți, în primele 2-3 săptămâni 

• plantele de porumb absorb cea 
mai mare parte din azot sub formă 
nitrică (NO3- cca. 90%)

Aplicarea stimulatorului de creștere 
și fructificare Atonik, imediat după 
grindină, regenerează rapid aparatul 
foliar, salvând astfel cultura.

4 frunze formate  
(15-20 zile după răsărire)

• Întârzierea inițierii paniculului 
din cauza stresului hidric, a 
disponibilității limitate de azot și 
zinc

• O nutriție insuficientă în perioada 
de formare a mugurilor viitorilor 
știuleți generează o micșorare a 
știuleților, a boabelor, cu implicație 
directă în pierderi de producție

• grindina și înghețul ușor pot 
distruge frunzele expuse

6 frunze formate 
(22-25 zile după răsărire)

• Carența de fosfor și azot în 
perioada cu cele mai importante 
procese de formare a organelor 
generative, limitează semnificativ 
dezvoltarea viitorilor știuleți.

apariția primelor panicule în lan

• Seceta atmosferică uzuală 
din această perioadă duce 
la fecundări incomplete ale 
polenului și implicit la scăderea 
numărului de boabe pe știulete.
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Carența de azot 

• plantele sunt sensibile la carența de azot 
încă din fenofaza de 3 frunze

• dacă în această etapă există carență de 
azot, producția de boabe scade accentuat

• dacă în această etapă există carență 
puternică de azot, plantele nu mai 
formează știuleți

• aplicarea azotului în fazele ulterioare 
instalării carenței din intervalul 3-5 frunze, 
nu înlătură consecințele negative ale 
acesteia

Carența de fosfor
Plantele tinere de porumb care suferă 
de carență de fosfor sunt mai mici, cu 
tulpina subțire, iar marginile frunzelor, 
nervurile și tulpinile frunzelor prezintă 
nuanțe de violet care se pot răspândi 
chiar pe întregul limb. Această decolorare 
roșiatică este de obicei vizibilă în principal 
în etapa juvenilă a plantelor.

Plantele tinere de porumb au o capacitate 
redusă de solubilizare și preluare a 
fosforului din sol.

• plantele de porumb care au crescut 
în condiții inițiale de carență cu fosfor, 
vor avea tulpinile subtiri, stiuleții mici, 
neuniformi, de pe care pot lipsi rânduri 
întregi de boabe

• Insuficiența fosforului se manifestă 
printr-o slabă dezvoltare a sistemului 
radicular

• Plantele tinere au  o creștere încetinită

carențe la cultura de PoruMb

Solurile acide și puternic 
alcaline, temperaturile scăzute 
și umezeala ridicată favoriează 
carența de fosfor.
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Foto: Simptome ale carenței de potasiu pe  
frunzele de porumb. (Sursa: www.grainsa.co.za)

Foto: Simptome ale carenței de potasiu  
pe știuleții de porumb. (Sursa: present5.com)

Foto: Simptomele carenței de zinc la porumb
Sursa: extension.umn.edu

Carența de potasiu

• Știuleții plantelor de porumb care 
au crescut în condiții de carență 
de potasiu, rămân mici, cu vârful 
neacoperit de boabe

• Carența de potasiu are un efect 
negativ asupra regimului hidric 
din plante și determină reducerea 
masei de rădă cini

• Carența de potasiu crește riscul de 
cădere a plantelor de porumb

• Insuficiența potasiului crește 
sensibilitatea plantelor la atacul de 
boli și dăunători

• Intervalul critic pentru nutriția cu 
potasiu este reprezentat de fazele 
inițiale de creștere ale plantelor, ca 
și în cazul azotului

• Carența de potasiu se identifică încă 
din primele stadii de creștere, când 
are loc o scurtare a internodiilor, iar 
frunzele capătă o culoare verde 
deschis, cu vârful uscat, iar cele 
bazale prezintă marginile arse

• carența de zinc poate determina 
sterilitatea unui procent ridicat de 
plante

• carența de zinc determină o 
reducere a creșterii țesuturilor 
meristematice

Carența de zinC

• la porumb, simptomele carenței 
de zinc pot apărea la scurt timp 
după răsărire, în intervalul 3-6 
frunze și se caracterizează prin 
cloroza internervuriană, în special 
la frunzele bătrâne

• carența de zinc determină o 
scurtare a internodiilor, plantele 
căpătând un aspect de piticire

• la carența severă de zinc, frunzele 
capătă o culoare albă

• valorile ridicate de fosfor din sol, 
pot induce carența de zinc (Zn 
este reținut în pereții celulari ai 
rădăcinilor, sub formă de pectați)
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Rezultare tehnologii Aectra la porumb (to/ha)

 Productie.ha.Martor

Variabilitatea productiilor martor la porumb kg/ha în 
funcție de zonă 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:

variabilitatea Producțiilor la PoruMb în funcție 
de zonă și cliMă
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5 ani 
de cercetare

teste în peste  
250 loturi
experimentale

profituri 
de peste  

300% 
 la banii investiți 

Testate în peste 250 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 300% pe medie la 
investiția realizată în costul tehnologiei recomandate 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, pentru a maximiza 
producțiile și, în special, rezultatele financiare ale fermierilor.

teHnologiile integrate
stimulare și nutriție foliară aectra 

inveStiție
în tehnologie aectra  

la porumb

100 lei / ha
(medie 2017-2021)  

venit  
adițional  

în urma  
aplicării tehnologiei aectra

400 lei / ha
(medie 2017-2021)  

randament  
investiție

300%
(medie 2017-2021) 
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2017 2018 2019 2020 2021 Media
 Productie.ha.Martor 9,750 10,456 10,712 6,731 9,549 9,440
 Productie kg/ha Aectra 11,300 11,170 11,533 7,392 10,562 10,391
ROI 455% 186% 160% 443% 379% 292%
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Rezultare tehnologii Aectra la porumb (kg/ha)

 Productie.ha.Martor  Productie kg/ha Aectra ROI

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 200-300% în 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 extraordinară a investiției realizate (400% profit 
la investiția realizată).

În baza acestor rezultate, se recomandă fermierilor să își planifice din timp 
abordarea tehnologică pentru stimularea și nutriția plantelor, în particular 
pentru porumb, pentru care o investiție integrată poate reduce semnificativ 
variabilitatea producțiilor de la un an la altul și ca atare poate conduce către 
o creștere și asigurare a profitul mediu multi-anual.

Rezultatele loturilor cu tehnologia Aectra arată sistematic sporuri de 
producție de 700 până la peste 1000 de kg/ha, cu o medie multianuală de 
950 kg/ha.

rezultate tehnologii aectra la porumb (kg/ha)
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Este esențial ca 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, are loc o 
creștere semnificativă a schimbului cationic din sol, prin concentrarea 
acizilor humici și a celor mai importante elemente nutritive la nivelul 
rădăcinilor plantelor.

 Aplicat în sol, Blackjak 
stimulează  populațiile microbiene 
de la nivelul rădăcinilor și determină 
dezvoltarea unui sistem radicular 
puternic, ceea ce ajută tinerele 
plăntuțe să exploreze un volum mai 
mare de sol în căutarea de nutrienți 
și apă. Toate testările au arătat că 
prin încorporarea superficială, în 
sol, a Blackjak se obține o creștere 
accelerată a culturilor, prin rădăcini 
mai puternice.

 

Soluții neceSare 
pentru valorificarea maximă a resurselor nutriționale din sol 

MARTOR

Acizii humici din produsul BlackJak stimulează producerea de perișori 
absorbanți suplimentari pe rădăcinile plantelor, amplificând astfel nutriția 
radiculară a acestora. Mai multe celule rizodermice sunt transformate în 
perișori absorbanți.
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Foto: Aspect microscopic al 
perișorilor absorbați de pe 

rădăcina de porumb /  
Aurelian Relu Palade

Ținând cont de cantitățile mari de fosfor blocate 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 parțială a investițiilor în 
îngrășămintele fosfatice.

În partea stângă se observă o carență severă de fosfor pe frunzele de porumb 
cultivat pe un sol carbonatic, cu reacție moderat-puternic alcalină, care a 
determinat imobilizarea acestuia prin formarea de fosfat de calciu insolubil 
în apă. În dreapta, observăm frunzele de porumb cultivat în aceeași parcelă, 
pe care s-a aplicat Blackjak, în doză de 4 L/ha și unde lipsesc simptomele 
carenței de fosfor.

MARTOR
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Prin aplicarea foliară a 
biostimulatorului Blackjak, în 
intervalul 2-4 frunze, efectul 
imediat este determinat de acizii 
fulvici prezenţi în produs. Aceștia 
au molecule cu dimensiuni mici 
și  pătrund cu ușurință în frunze, 
provocând un efect biostimulator 
imediat.

Acizii humici, la un pH slab acid al 
soluției de stropit, penetrează rapid 
stratul de cuticulă a frunzelor. Odată 
ajunși în epidermă, aceştia sunt 
metabolizaţi în acizi cu dimensiuni 
mai mici, ceea ce explică efectul 
biostimulator.

Foto: Secțiune transversală microscopică prin frunza de porumb

Soluții și trataMente foliare
pentru maximizarea profitului 

În același tratament foliar cu 
Blackjak se aplică și biostimulatorul 
Terra Sorb Complex, în doză de  
1 L/ha.

Amestecul dintre cei doi 
biostimulatori reprezintă cea mai 
complexă și reactivă formulă prin 
care reușim să stimulăm creșterea 
accelerată a tinerelor plante de 
porumb, îndeosebi în primăverile 
capricioase din  punct de vedere 
meteorologic, când nicio altă soluție 
tehnologică nu reușește să susțină 
efortul fiziologic al  culturilor în 
momente de stres abiotic.
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În tehnologia integrată de biostimulare și nutriție 
foliară la porumb, în intervalul 4-6 frunze, Aectra a 
introdus biostimulatorul Millerplex, cu o formulare 
unică ce conține: 

• extract de alge marine (Ascophyllum nodosum și 
implicit auxine, gibereline și citokinine

• N:P:K (3:3:3)

• oligoelemente, aminoacizi, carbohidrați, betaine 
(pentru combaterea stresului abiotic) 

• complex de vitamine de proveniență farmaceutică

CitoKininELE nAturALE din compoziția produsului Millerplex 
oferă următoarele beneficii:

• accelerează metabolismul, diviziunea celulară, diferențierea 
și creșterea țesuturilor 

• stimulează formarea primordiilor știuleților 

• încetinesc îmbătrânirea țesuturilor și prelungesc fotosinteza

activarea rapidă 
a reacțiilor de 

apărare a plantelor 
la condițiile de  

stres

Simularea 
absorbției 

nutrienților de  
către plante

Stimularea  
formării 

elementelor de  
productivitate 

Prin aplicarea acestui biostimulator se obțin o serie 
de BEnEfiCii, datorită mecanismelor de acțiune 
sofisticate induse în plante:

blAcKJAK +  
TERRA SORb cOMPlEX

Cele mai bune rezultate 
de producție s-au 

obținut prin aplicarea 
biostimulatorului 

Millerplex împreună 
cu fertilizantul foliar 

NutriCig Maize.
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Aminoacizii naturali prezenți în Millerplex joacă un rol extrem de important în 
stimularea înfloririi, stimularea metabolismului plantelor în conditii de stres și 
amplifică răspunsul și receptivitatea plantelor la diverse aplicări foliare.

Betainele din Millerplex reprezintă una dintre componentele cele mai 
importante, deoarece atenuează stresul osmotic în condiții de secetă, 
salinitate și îngheț/temperaturi scăzute. Betainele, totodată protejează 
proteinele și mențin activitățile enzimatice din plantă în cazul deficitului de 
apă și stabilizează membranele celulare  în timpul înghețului.

NutriCig Maize are un conținut ridicat 
de macro și microelemente, cu rol în 
asigurarea unor sporuri cantitative şi 
calitative de producție. 

Zincul este un microelement de o 
importanță deosebită în multe reacții 
enzimatice, în sinteza auxinelor și a 
hormonilor de creștere, având acțiune 
de protecție împotriva stresului 
oxidativ.  

Sulful are un rol important în sinteza unor 
aminoacizi, în metabolismul vitaminelor 
și în creșterea gradului de utilizare 
a azotului de către plante. Aplicarea 
foliară a fertilizantului NutriCig Maize 
induce în plante o serie de mecanisme 
de acțiuni specifice și numeroase 
beneficii, după cum urmează:

MillerPleX 3-3-3 + nutricig Maize Martor

• corectează simptomele carenţelor 
de macro- şi microelemente

• previne încetinirea sau oprirea 
creşterii plantelor

• previne micşorarea conţinutului 
de zinc accesibil din sol, datorită 
aplicării anuale de îngrăşăminte 
cu azot şi fosfor în doze mari

• previne cloroza frunzelor

• previne necrozarea mezofilului 
frunzelor

• stimulează înfrăţirea

• stimulează sinteza de auxine

• contribuie la obţinerea unor 
producţii superioare, din punct de 
vedere cantitativ şi calitativ
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NHDelta-K aplicat în intervalul 
6-8 frunze la cultura de porumb  
optimizează regimul nutriției cu 
azot al plantelor, pe de o parte 
prin faptul că generează un exces 
de citokinine sintetizate de către 
plantele tratate, ceea ce stimulează 
dezvoltarea puternică a sistemului 
radicular şi pe de altă parte prin 
faptul că livrează plantelor un azot 
superior, exact în perioadele cu 
deficit de umiditate care pot induce 
insuficiență de azot și implicit scăderi 
semnificative de producție. 

Aminoacizii  din produs prezintă un dublu avantaj:

• ușurează pătrunderea substanţelor minerale chelatate în plantă;

• sunt utilizaţi de către plante în sinteza de proteine.  

În plus, aminoacizii sunt rapid biodegradabili, fiind utilizaţi de către 
microorganisme ca sursă de hrană. În acest fel, este exclusă persistenţa lor 
în mediul înconjurător.

Tot în acest interval fenologic al porumbului, împreună cu NH Delta-K se 
poate aplica biostimulatorul Aminoquelant Zn-Mn, în doză de 3 L/ha. 

coMParația coStului energetic al MetaboliSMului 
azotului din Plantă (unități co2)

Scanează codul  
pentru video

NO3

NH
DELTA

02 46

6,2

0,6

1,2

PRELUARE

TRANSFORMARE IN NH4

 De 12 ori 
mai putină 

energie 
consumată
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bugetul de venIturI șI cHeltuIelI la porumb

În schimb, diferența semnificativă va veni întotdeauna din maximizarea 
productivității și din vânzarea producției la un preț bine gândit din timp 
(avansul contractelor forward, momente de cerere ridicată, etc), pentru 
maximizare profitului.

aSPecte 
econoMice   

Ca orice investitor, fermierul trebuie să își facă 
calculele 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 toată 
țara, a rezultat că cei mai performanți fermieri sunt 
aceia care nu consideră tratamentele aplicate doar 
ca niște costuri, ci își calculează rata de profitabilitate 
a investiției pe categorii de lucrări sau achiziții.

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.

Dacă un fermier va 
economisi  

10%-15% din costul 
input-urilor va reduce 
cheltuielile cu aprox.  

50 euro/ha.

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Limitări sol

Eficientizare costuri Creștere
productivitate

Venituri verzi
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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 corectă și a îmbunătații 
evoluția și dezvoltarea culturii.

Investițiile în tehnologiile de nutriție Aectra au demonstrat o rată de 
rentabilitate a investiției de peste 300% la cultura de porumb, 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 porumb, îți acoperi costul investit și generezi profit încă 
300 de lei!

Arendă

Cheltuieli

Profit

Salarizarii/mecanizare

Combustibil

PPP

Semințe (+ tratament)

Fertilizare

Nutriție Aectra

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

C H E L T U I E L I  F E R M Ă V E N I T  R O N / H A

VENIT
8000 RON/Ha

Arenda

Cheltuieli

Profit

Salarizarii/mecanizare

Combustibil
PPP

Seminte (+ tratament)

Fertilizare

Nutritie Aectra

0

2000

4000

6000

8000

10000

C H E L T U I E L I  F E R M A V E N I T  R O N / H A

VENIT
11.000 RON/Ha

bugetul de venIturI șI cHeltuIelI la porumb -  
MeDia 2017-2021
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ProduSele noaStre

Produs (denumire & compozitie) w/v Doza u.m./ha

aGROCeaN 6.5.5 
(conc. de Laminaria 65,7% + N 6%, P2O5 5%, K2O 5% +  
B 0,04% + MgO 0,04%)

2 - 4

AGroCEAn B 
(conc. de Laminaria 59,8% + Bor solubil 2,5% +  
MgO solubil 5%)

2

AMinoQuELAnt B
(aminoacizi liberi 5% + N 2,7% + B 5%)

2 - 3

AMinoQuELAnt CA
(aminoacizi liberi 4.6% + CaO 8% + N 4.9% + B 0.2% +  
materie organica 6.8%)

2 - 3

AMinoQuELAnt Mg 
(aminoacizi liberi 6% + N 8% + MgO 10%)

2 - 3

AMinoQuELAnt Zn 
(aminoacizi liberi 5% + N 2% + Zn 7%)

2 - 3

AMinoQuELAnt Zn/Mn 
(aminoacizi liberi 6% + N 2% + Zn 5% + Mn 5%)

2 - 3

AtoniK 
(0.6% Atonik)

0.6

BLACKJAK 
(20% acizi humici, fulvici și ulmici)

4

EQuiLiBriuM 
(aminoacizi esentiali 15% + Extract de alge marine 10% +  
N 3,5% + K 2,5% )

2 - 3

MiLLErPLEX 
(N 3%, P2O5 3%, K2O 3% + Ascophylum 14,0% +  
Aminoacizi + Multivitamine + ME)

0.5

tErrA SorB CoMPLEX
(aminoacizi liberi 20% + N 5,5% + MgO 0,8% + B 1,5% +  
Fe 1% + Mn 0,1%n + Zn 0,1%)

1.5

tErrA SorB foLiAr 
(12% aminoacizi esentiali + 2,1% azot + ME)

2

Bi
os

tim
ula

to
ri
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Produs (denumire & compozitie) w/v Doza u.m./ha

NUTRieNT eXPReSS 18-18-18
(N18% + P18% + K18% + aminoacizi + ME +  
extract alge de mare)

2.5

PowerCiG amino 
(N17%-P17%-K17% + 4% aminoacizi + ME)

2

PowerCiG Complex 
(N15% - P5% - K5% + 5% acizi humici si fulvici +  
4% aminoacizi liberi  + ME)

2

PowerCiG Humic 
(N12% - P15% - K3.5% + 10% acizi humici si fulvici + ME)

2

CalCiG Ca-Mg 
(N18% + Ca22.5% + Mg3% + ME)

2 - 3

nHDELtA CA 
(N15% + Ca7% + B0.2%)

3 - 5

nHDELtA K 
(N15% + K7%)

3 - 5

NUTRi LeaF 20-20-20 
(N20% + P20% + K20% + ME)

2 - 3

nutriCiG CErEAL 
(N21% + P0% + K0% + 2%Mg + 9%SO3 + 3%Cu + ME)

1 - 3

NutriCiG GOLD 3x20 
(N20% + P20% + K20% + ME)

1 - 3

nutriCiG Hortifer 
(6-0-0 + 7%Fe + 3%Mn + 15%S + ME)

1 - 3

nutriCiG MAiZE 
(N26% + P0% + K6% + 5%Zn + 6%SO3 + ME)

1 - 3

nutriCiG MiCroELEMEntE 
(N16% + P0% + K0% + 2%Mg + 6%SO3 + 0.9%Fe + 0.9%Mn + 
0.8%Cu + 1.5%Zn + 0.5%B)

1 - 3

nutriCiG oiL 
(15%N-0-0 + 20%SO3 + 6%B + 0.5%Mo + ME)

1 - 3
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Produs (denumire & compozitie) w/v Doza u.m./ha

FertiCiG azot 
(N30% + ME)

2 - 3

fertiCiG Boron
(Bor Etanolamina - B7% + N5%)

2 - 4

FertiCiG Calciu (15%) 
(N8.5% + Ca15% + ME)

2 - 4

fertiCiG fos 
(N11% + P26% + ME)

2 - 4

FertiCiG General 
(N10% + P10% + K7.2% + ME)

3 - 5

fertiCiG PotAZ 
(N4% + P0% + K40%)

2 - 4

fertiCiG StArt 
(N12% + P52% + K5% + ME)

2 - 3

fertiCiG SuLf 
(N12% + P0% + K0% + 33%SO3 + ME)

2 - 3

fertiCiG uniVErSAL 
(N19% + P19% + K19% + ME)

2 - 3

fertiCiG Zinc 
(N10% + SO3 4% + Zn3% + ME)

2 - 4

FertiCiG-R echilibrat 
(N20% + P20% + K20% + ME)

5 - 15

FertiCig-R Maturare
(N3% + P11% + K37% + 4%Mg +  
25% S + ME)

5 - 15

FertiCiG-R Pârgă 
(N18% + P5% + K30% + 2%Mg + ME)

5 - 15

FertiCiG-R Start 
(N14% + P40% + K13% + ME)

5 - 15

AQuA PLuS 
(5,1% azot ureic + 13,2% P2O5 +  
agenti activi de surfactare si fixare)

0.3

NU-FiLM P 
(95% di-1-metil pentena)

0.1 - 0.3

VAPor GArD 
(di-1-p-Menthene 96%)

0.2 - 0.5

Fo
lia

re
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juv
an

ţi

FertiCIG Calciu

FertiCIG Fos

FertiCIG Azot

FertiCIG Zinc

FertiCIG General
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Serviciile noaStre

MiSiunea noaStră

✓ Specialiști și ingineri agronomi și horticultori 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 250 de loturi, doar în ultimii 5 ani;

✓ Expertiză în abordarea integrată 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.

✓ 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.
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www.aectra.ro
www.aectra-shop.ro

aectra agrochemicals Srl
șoseaua odăi, 341-345
Sector 1, bucurești
tel: +(40) 21 312 27 89


