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O O  
Ș  O O T T  
la cultura de rapi ă

porta a detectării actorilor ese iali  a a e e tul 
utri iei pla telor

 
Pentru reali area corectă a anage entului nutriției este deose it de 
i portantă cunoașterea principalelor caracteristici agrono ice ale i ri ilor 
din er ă și a particularităților nutriționale ale plantelor dar și identi carea 
n ti p util a eventualelor si pto e care denotă carențe nutriționale  
unoașterea co porta entului sau a răspunsului plantelor la diverși actori 

li itativi de stres a iotic  este la el de i portantă  nu doar pentru reali area 
unei onări corecte a i ri ilor ci și pentru sta ilirea cu preci ie a o entului 
de aplicare a iosti ulatorilor  care a ută plantele să depășească cu succes 
perioadele de ani estare a acestora  

Producțiile edii la rapiță depind de o serie de actori interni și e terni  
cu i pact se ni cativ n atingerea potențialului genetic a i  al culturii  

i ridul  condițiile cli atice te peraturile și u iditatea  grindina  ng ețurile 
t r ii sau ti purii  etc  disponi ilitatea nutrițienților  presiunea concurențială 

uruienile  olile  dăunătorii  dotarea te nologică din er ă  e periența și 
cunoștiințele te nice și de anage ent ale er ierilor etc

plicarea de biostimulatori în 
ast el de circu stanțe  nu doar 
că a ută plantele n susținerea 

eta olis ului acestora și 
continuarea creșterii ci contri uie 
și la reali area unor sporuri de 
pr ți  n special atunci c nd 
sunt asociate cu r ili a ți liari
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Diminuarea impactului factorilor 
de stres abiotic asupra culturilor se 
reali ea ă prin aplicarea unor scheme 
integrate de iosti ulare și nutriție 
oliară  adaptate condițiilor locale

acă pentru prevenirea și 
co aterea olilor  dăunătorilor și 

uruienilor e istă etode precise 
de anage ent  pentru di inuarea 
i pactului negativ a actorilor de 
stres abiotic  care pot genera ult 

ai ulte pierderi  ncă ai tre uie 
identi cate și testate strategii de 
gestionare

v nd n vedere sensi ilitatea 
ridicată a plantelor la condițiile 
e tre e de ediu derivate din 
sc i ările cli atice glo ale 
deter ină un risc de scădere a 
producției la toate culturile agricole  
Utilizarea biostimulatorilor care 

p r  l ra ța pla l r la 
stres  n co inație cu ăsurile 
tradiționale  cu  ar  aplicarea 
de ngrășă inte și irigarea  are un 
potențial se ni cativ de a depăși 
e ectele stresului asupra culturilor  
n această revi uire  sunt introduse 

otive  

Prin aplicarea schemelor integrate 
 i i lar  i riți  liară  

ectra reușește să di inue e o 
parte din i pactul actorilor de stres 
a iotic asupra culturilor  

Până la  70% din Pierderile  
față de potențialul genetic al 
plantelor de cultură sunt cauzate  
de  stresul abiotic! 
plantelor de cultură sunt cauzate plantelor de cultură sunt cauzate 
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onsu ul minim 
speci c de ele ente 
nutritive la cultura de 
rapiță g s a T se ițe 

te an arin  
onstantinescu ilia  

Fitote nie  vol  III I  
raiova  

onsu ul maxim 
speci c de ele ente 
nutritive la cultura de 
rapiță g s a T se ițe 

te an arin  
onstantinescu ilia  

Fitote nie  vol  III I  
raiova  

T T  B O O   
Ș   T    
la cultura de rapi ă
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unt evidente   
     

   otiv pentru care 
consideră  că supli entarea 
acestor ele ente nutritive prin 

  n special n ca ul 
unor li itări date de sol  este 
i portantă pentru o ținerea unor 
sporuri se ni cative de prodicție  

ine nțeles cu respectarea do elor 
opti e econo ic de ngrășă inte 
solide ncorporate n sol

Prin planurile de ertili are 
riguros concepute și 
sc e ele integrate de nutriție 
oliară g ndite și aplicate  

tre uie avut gri ă să se 
asigure necesarul opti  de 
azot, fosfor, potasiu, dar și 

icroele entele molibden, 
r  a a  a i  i 

sulf  ață de care plantele de 
rapiță sunt oarte sensi ile la 
eventuale carențe



NUTRIȚIA FOLIARĂ ȘI BIOSTIMULAREA LA RApIȚĂ 7

in anali a gra cului de ai os  
care arată dina ica consu ului 
de nutrienți pe toată perioada 
de vegetație a culturii de rapiță  
re ultă că această cultură are 
cerințe a i e ață de a ot și 
os or n o entul apariției pri ei 

in orescențe și ncepe să scadă 
pe ăsură ce are loc desc iderea 

orilor  p nă la or area silicvelor  
Re eritor la nutriția plantelor de 
rapiță cu sul  acesta este necesar n 
cantități a i e la nceputul n oririi  
după care scade treptat p nă la 
or area silicvelor  Toată această 

evoluție a consu ului de nutrienți  
ne arată că pentru o ținerea unor 
producții a i e    

    care 
să co plete e necesarul plantelor
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R  este o   
    at t n 

etapa vegetativă toa nă  c t i 
n cea generativa din pri ăvară 
i reac ionea ă po itiv  at t la 

ngrășă intele inerale  c t i la cele 
organice aplicate at t la sol c t i oliar  
A  i  sunt a sor ite 
de plante n pri ele săptă ni de 
după despri ăvărare  iar os orul 
este a sor it cu intensitate a i ă 
n intervalul aprilie iunie  
La cultura de rapi ă  nu tre uie 
negli ată     

   n do ă de  g a 
 S   citat de  B  

 

 ✓ ti ularea in oririi si a 
poleni arii

 ✓ a i i area ele entelor de 
productivitate

 ✓ reșterea toleranței plantelor 
la stresul a iotic și iotic

 ✓ Protecția la accidente cli atice

S      
      

     a ă 
de sporul asigurat doar de aplicarea 
ngră ă intelor cu a ot  
F  asigură o ună nrădăcinare 
a plantelor de rapi ă i ăre te 
re isten a acestora la te peraturi 
scă ute  

 are rol deose it de 
i portant n adaptarea plantelor 
de rapi ă la te peraturile scă ute 
din iarnă  la cre terea re isten ei 
acestora la cădere i oli  precu  i 
la acu ularea uleiurilor n se in e  

Intervalul cuprins ntre n orire și 
ructi care este critic ață de apă  n 

acest interval enologic  se sta ilesc 
toate co ponentele randa entului 
nr  silicve plantă  nr  oa e silicvă  

 și     
    

care sa crească toleranța plantelor 
la stresul a iotic și care să crească 
randa entul culturii

OBIECTIVE TEHNOLOGICE 
ÎNAINTE DE ÎNFLORIT
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dicatori ai solului care a ori ea ă care a de icroele e te

ue a p -lui solului asupra dispo i ilită ii 
ele e telor utriti e pe tru pla te

n ta elele de ai os  reproduce  cele ai des nt lnite condiții de sol care 
induc carențe nutriționale la culturile agricole  ast el nc t să se poată identi ca 
cu ușurință indicatorii care tre uie onitori ați cu atenție  la nivel de er ă

Pentru a oritatea ele
entelor nutritive din sol  

valorile de pH mai mici 
  i ai ari   
 ra r ă  li i ări 

p r  riția ra i lară 
a plantelor  n sensul 
că acestea nu ai sunt 
accesi ile  n ast el de 
situații  singura etodă de 
prevenire a unor carențe 
de icroele ente este 
apli ar a liară  

r ili a ți

ncor orate n o  e oate e ita rin a icarea erti i anți or ic i i e a  de a ot ureic ta i i at  e

 i e C  care o ti i ea  re i u  nutriției cu a ot a toate cu turi e e care e a ic  e de o arte 

rin a tu  c  enerea  un e ce  de cito inine inteti ate de c tre ante e tratate  ceea ce ti u ea  

de o tarea uternic  a i te u ui radicu ar i e de a t  arte rin a tu  c  i rea  ante or un a ot u erior  

e act n erioade e cu de icit de u iditate care ot induce in u icienț  de a ot i i icit c deri e ni icati e 

de roducție   

Fig. ir uitul bio-geo- imi  al a otului n natură 

 atenție deo e it  

tre uie acordat  

ituații or care ot 

induce carențe 

nutriționa e eci ice  

a i urarea unor cantit ți 

o ti e de inc entru 

cu tura de oru  iind 

unu  dintre actorii c eie 

entru a i urarea 

reu itei ace tei cu turi  

n ta e e e de ai o  

re roduce  ce e ai de  nt nite condiții de ediu care induc carențe nutriționa e a cu turi e a rico e  a t e  

nc t  e oat  identi ica cu u urinț  indicatorii care tre uie onitori ați cu atenție  a ni e  de er  

 

Fig. Indi atori ai solului are favori ea ă arența de mi roelemente 

SOLUL B Cu Fe Mn Mo Zn 

 acid 
      

 neutru 
      

 a ic 
      

Conținut c ut de u u  
      

Conținut ridicat de u u  
      

e eratura c ut  a o u ui 
      

eratie ca uta a o u ui 
      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
      

ursa  e poriu droponics co
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otul este cel ai i portant ele ent nutritiv pentru o ținerea unor producții 
ridicate și constante  ste cunoscut aptul că p nă la  din a otul granulat 
aplicat n sol se poate pierde prin levigare a otul nitric  și prin evaporare 
a otul a oniacal  otiv pentru care se reco andă co pensarea acestor 

pierderi prin aplicarea ertili anților lic i i pe a ă de a ot ureic sta ili at

O  OT   T
✓ Favori ea ă de voltarea  

vegetativă a plantelor

✓ eter ină indici de 
calitate ai producției  

ai uni

✓ ti ulea ă de voltarea 
ra i cațiilor

✓ Favori ea ă otosinte a

✓ ontri uie la or area 
ele entelor de producție

N
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O  OS O   T

✓ Favori ea ă nrădăcinarea  
re isten a la iernare  
re isten a la cădere  
precocitatea

✓ sigură energia 
necesară des ășurării 

eta olis ului plantelor

✓ rește indicatorii de 
calitate la se ințe

✓ c ili rea ă e ectul 
azotului

✓ unătățește re istența 
plantelor la oli

✓ ră ește coacerea 
se ințelor

O  OT S   T

✓ Favori ea ă sinte a 
idraților de car on ✓ porește re istența 

plantelor la ger  
cădere și oli

✓ Reglea ă regi ul  
ter ic și idric din plante

n condițiile n care os orul și potasiul 
se găsesc n cantități opti e  nivelul 
recoltelor de rapiță este condiționat 
de ONTINUITATEA NUTRIȚIEI U 
AZOT.

plicarea n ai ulte etape a 
ertili antului oliar  pe a ă de a ot 

ureic sta ili at  NH Delta-Ca și NH 
Delta-K     

 a plantelor  deter in nd 
  cantitativ și 

calitativ
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O   O S   
T O   T  T   

O  T   T

 coincid cu pri ele a e de creștere și 
de voltare a plantelor

 insu ciența  e cesul sau rapoartele 
de ec ili rate dintre nutrienți  ani estă 
un e ect ne avora il asupra ntregii 
perioade de vegetație a plantelor

 Odată instalată  o carență nutrițională  
este di cil de co pensat prin corecții 
ulterioară  de aceea  este esențial ca 
er ierii să aplice preventiv ertili anții 
oliari  corectorii de carențe

O  O S  

 corespund eno a ei de creștere 
intensă și cu nceperea acu ulării 
su stanțelor de re ervă

    
   

     
    

Pentru a nțelege ai ine cerințele nutriționale ale culturii de rapiță și pentru 
sta ilirea celor ai potrivite o ente de aplicare a ertili anților  n cadrul 
unor sc e e integrate de ertili are  n cele ce ur ea ă reproduce  din 
literatura agroc i ică clasi carea perioadelor de consu  a nutrienților de 
către plante

O  S ȘT  
O S

 coincide cu aturarea se ințelor
ructelor și cu acu ularea 

su stanțelor de re ervă

 consu ul de nutrienți scade 
treptat  p nă la ncetarea totală
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O O    
la cultura de rapi ă

CONȚINUT SCĂZUT DE 
HUMUS DIN SOL

SOLURI TASATE

i itări date de sol

e voltare sla ă a 
siste ului  radicular

apacitate scă ută 
pentru apă și aer 

ăltiri te porare  
insu ciența  o igenului 
n sol

ai puține resurse 
nutriționale re ultate din 

inerali area u usului

isponi ilitate redusă a 
nutrienților din sol

căderea capacității de 
ta ponare a solului

1 2
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ri cipalele clase te turale ale solului

SO  S O S

   

 

   

      

te tura isipoasă ( rosieră) te tura lutoasă ( i locie) te tura ar iloasă ( rea)

3
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O O    
la cultura de rapi ă

T  Ș  O T  T    T   

 T   

le entele nutritive os or  potasiu  insu ciente sau locate n soluri 
nisipoase sau alcaline  cu conținut scă ut de aterie organică ce 
conduc către o nutriție radiculară de citară

le entele nutritive din sol sunt greu 
accesi ile insu ciente rădăcinilor  
plantele ind slă ite

Răsărire neuni or ă cau ată de se ănatul nt r iat  ecetele 
dinainte și după se ănat ce deter ină o răsărire greoaie  goluri și 
neuni or ități n cultură

Te peraturile scă ute din artie  
aprilie  și cerul noros reduc 
otosinte a și repornirea n vegetație

Li itări induse de insu ciența a otului din sol

Plante nepregătite pentru iernare  dia etrul coletului ai ic de  
 lungi ea rădăcinii ai ică de  c  și ro eta cu ai puțin de 

 run e

Fiecare i de nt r iere n reluarea 
vegetației nsea nă o potențială 
pierdere de    g i la a
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O  T O   O T T T

Insu ciența a otului din sol din cau a levigării sau evaporării  cau ea ă 
scăderi se ni cative ale otosinte ei

isponi ilitatea li itată a icroele entelor din sol scade activitatea 
en i atică din celulele plantelor care li itea ă  printre altele  
trans or area a otului anorganic n a inoaci i și proteine

Te peraturile e tre e  nutriția de citară li itea ă ecundarea 
polenului și a ectea ă puternic or area se ințelor n silicve 
ele entele de productivitate

ecetele care deterr ină nc iderea sto atelor și ncetinerea 
creșterii plantelor  li itea ă se ni cativ de voltarea ele entelor de 
productivitate

La or area și de voltarea silicvelor  run ele insu cient de active 
din punct de vedere iologic datorită unor actori de stres a iotic  
conduc la o or are și de voltare de citară a se ințelor  și  
scă ute
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  T    
la cultura de rapi ă

are a de OT 

 scade rata de creștere a plantelor și i plicit  
talia și nu ărul de ra i cații pe plantă 

 provoacă ngăl enirea sau cloro a run elor  
ceea ce scade intensitatea otosinte ei

 deter ină scăderea producțiilor și a calității 
acestora

 in uențea ă negativ uncționarea 
ri o o ilor din celulă

 n ca ul unor carențe severe  run ele se 
runi că și or

are a de OT S  

 pe arginile run elor de la a ă apar cloro e  
ur ate de răsucire și runi carea v r ului

 plantele se pot opri din creștere și au 
internodurile scurte

 tulpina este ravă  predispusă la cădere

 re istență sla ă la atacul de oli  dăunători și 
secetă a plantelor

 intensi carea transpirației run elor și pierderi 
asive de apă din plante

are a de OS O  

 creșteri vegetative sla e și ai puține 
ra i cații pe plantă

 siste  radicular sla  de voltat 
nutriție radiculară de citară

 pe run ele ătr ne apar pete de 
culoare violacee speci ce

 insu ciența os atului din cloroplaste 
deter ină o scădere a otosinte ei
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are a de BO  

 si pto ele carenței sunt o servate n 
culturi oarte t r iu  c nd pierderile nu 

ai pot  evitate  de aceea se aplică oliar  
preventiv

 provoacă distrugerea v r ului de creștere al 
tulpinii principale

 provoacă putre irea țesutului din interiorul 
rădăcinii

are a de S  

 pe run ele tinere din parte superioară  
a unse la aturitate  apar si pto e 
ase ănătoare carenței de a ot  cu 

ențiunea că nuanța de gal en a 
run elor a ectate este ai puțin 

intensă dec t la carența de a ot

 plante ici  rave  cu tulpina ragilă

 scade accesi ilitatea orului pentru 
plante

 or area uleiului n se ințe este 
redusă

are a de  

 deter ină cloro a ntre nervurile 
run elor ătr ne  n ti p ce nervurile 

ră n ver i

 la de ciențe severe  run ele se 
ngăl enesc co plet  se runi că și 

or

 run ele ră n ici  sunt ragile și se 
rup ușor

 scade intensitatea otosinte ei
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 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

Variabilitatea productiilor martor la cereale (kg/ha) functie de zonă și climă

n considerarea tuturor provocărilor și actorilor li itativi a intiți  producțiile 
er ierilor pot varia de la un an la altul  de la o onă la alta și c iar de la 

un er ier la altul  cu riscuri se ni cative pentru producțiile reali ate și 
pro turile scontate  Pentru e e pli carea acestor variații  ai os sunt c teva 
e e ple o ținute de er ieri pro esioniști n te nologia u uală artor  a 
er ei  de a lungul ulti ilor  ani  

artor ectra
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 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000
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 7,000

 8,000

 9,000

Variabilitatea productiilor martor la cereale (kg/ha) functie de zonă și climă

n considerarea tuturor provocărilor și actorilor li itativi a intiți  producțiile 
er ierilor pot varia de la un an la altul  de la o onă la alta și c iar de la 

un er ier la altul  cu riscuri se ni cative pentru producțiile reali ate și 
pro turile scontate  Pentru e e pli carea acestor variații  ai os sunt c teva 
e e ple o ținute de er ieri pro esioniști n te nologia u uală artor  a 
er ei  de a lungul ulti ilor  ani  

ectra

B T T  O O     
   O  Ș  
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5 a i 
de cercetare

teste  peste  
200 loturi
e peri e tale

pro turi 
de peste  

250% 
la a ii i esti i 

Testate n peste  de loturi  e ectuate n c puri e peri entale sau 
co erciale la er ieri din toată țara  de peste  ani  te nologiile integrate de 
nutriție și sti ulare s au dovedit a aduce pro turi de peste  pe edie  la 
investiția reali ată n costul te nologiei reco andată de ectra  
 
n ur a uncii ec ipelor de specialiști ectra  n cola orare cu ingineri 

agrono i de arcă  specialiști ai er ierilor din Ro nia  precu  și cu 
e perții institutelor de cercetare din țară și din străinatate  te nologiile ectra 
au ost adaptate cerințelor și particularităților culturilor din țara noastră pentru 
a a i i a producțiile și  n special  re ultatele nanciare ale er ierilor

T O O  T T
de sti ulare și utri ie oliară 
la cultura de rapi ă
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2017 2018 2019 2020 2021 Medie 5 ani

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

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

ROI 328% 187% 280% 145% 254% 232%
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R     A  arată siste atic   
             

    A

acă n anii cu condiții cli atice avora ile  producțiile une sau oarte une 
o ținute cu te nologia ectra dau  randa ente e celente  co pens nd 
inclusiv prețurile de v n are ai ici din acei ani p nă la  și c iar 

 la anii investiți n te nologiile ectra  n anii cu secete sau alți actori 
de avora ili  re ultatele arată clar că și n condiții e tre e  precu   
te nologia ectra deter ină o acoperire re ona ilă a investiției reali ate și  
c iar și un pro t  pro t la investiția reali ată

Re ultatele o ținute sunt relevante statistic  acoperind varia ilitatea cli atică 
din di erite one geogra ce  di eritele te nologii și practici agricole utili ate
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ci ii u ici din produsul lac a      
 supli entari pe rădăcinile plantelor  a pli c nd ast el nutriția 

radiculară a acestora  ai ulte celule ri oder ice sunt trans or ate n 
perișori a sor anți

SO  S    
pe tru alori carea a i ă  
a resurselor utri io ale di  sol

ste esențial ca la pregătirea 
terenului pentru plantat dar 
și după aceea  să crește  
se ni cativ aportul de nutrienți 
dinspre coloi ii solului u us  
către rădăcinile plantelor  
cre nd ast el un u  continuu 
de ele ente nutritive de locate  
care să contri uie la reali area 
unui start ai un al culturii

plicat n sol  B   
  de la 

nivelul rădăcinilor și deter ină 
    

 ceea ce a ută tinerele 
plăntuțe să e plore e un volu  ai 

are de sol n căutarea de nutrienți 
și apă  Toate testările au arătat 
că prin ncorporarea super cială  
n sol  a B  se o ține o 

    
prin rădăcini ai puternice
 

a o servat că prin aplicarea de  prin ncorporare super cială 
preună sau i ediat după aplicarea ngrășă intelor de a ă  are loc o 

     din sol  prin concentrarea 
           

 plantelor

MARTOR
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in nd cont de cantitățile ari de os or locate n solurile agricole  este 
          

     

oe cientul ediu de utili are a os orului din ngrășă intele granulate 
este de  ceea ce nsea nă că plantele consu ă  n anul aplicării  doar 

 din cantitatea totală de os or aplicat n sol  ste dovedit aptul că aci ii 
u ici din la a   printre altele     

   ceea ce contri uie la     
  

MARTOR
MARTOR

B  BLACKJAK  ✓  ărește aerația  per ea ilitatea 
și gradul de retenție a apei și 
nutrienților n sol

 ✓  gră ește desco punerea resturilor 
vegetale din sol

 ✓  păstrea ă nesc i ată valoarea 
p lui solului  cu i pact po itiv 
asupra nutriției radiculare a 
plantelor

 ✓  e ect rapid de sti ulare a plantelor

 ✓  di inuea ă stresul indus de 
salinitatea alcalinitatea solului

 ✓  crește sta ilitatea structurii solului
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Pentru creșterea energiei 
ger inative a se ințelor  
reco andă  tratarea acestora 
cu sti ulatorul i  n do ă 
de  L tonă  ene ciile acestui 
trata ent se re eră la o ținerea 
unei    și a unor 

  adică un start 
ai un al acestora  Plantele vor 

avea la dispo iție un nu ăr ai 
are de ile de creștere  ast el 

nc t la intrarea n iarnă rapița 
să ai ă     

    
      

    

plicarea n stadiul de or are a 
ro etei de run e a ertili antului NH 
Delta-K  n do ă de  L a  pe l ngă 
reducerea poluării cu nitrați a solului  
aduce i portante ene cii  dintre care  
le enționă  pe cele ai i portante
     prin 

levigare și volatili are
 asigură     

    pentru plantă  n 
procesul de a sor ție și conversie a 
azotului
 generea ă ai ulte cito inine 

sinteti ate de către plante  ceea ce 
   și 

asigură o    prin 
    

  

Pentru        
   și n același ti p  pentru a pli carea sinte ei 

și transportului glucidelor n plante  care concentrea ă sucul celular și  
    co pania ectra a inclus n trata entul de 

toa nă ertili antul oliar r i   r  n același ti p  aplicarea acestui 
produs avori ea ă sinte a avonoidelor  pig enți care oacă un rol i portant 
n creșterea re istenței plantelor la actorii de stres a iotic

SO  Ș  T T T    
oliare p ă la i trarea  iar ă



NUTRIȚIA FOLIARĂ ȘI BIOSTIMULAREA LA RApIȚĂ26

A  preună cu 
car o idrații  repre intă grupul de 

olecule organice găsite   
    Fie n od li er  

e ca parte a proteinelor  ei oacă un 
     
   Prin ur are  

    
     

    

n a oritatea anilor  perioadele 
de dinaintea și de după răsăritul 
culturilor de toa nă nu sunt 
ntoc ai avora ile creșterii tinerelor 
plăntuțe  de cele ai ulte ori 
vor i  de insu ciența apei din sol 
sau de secete pedologice  care 
deter ină răsărirea nt r iată a 
culturilor și intrarea acestora n iarnă  
nepregătite din punct de vedere a 
re istenței la te peraturile scă ute

ste dovedit aptul că trata entul cu sti ulatorul rra r  liar  odată 
cu aplicarea a otului ureic sta ili at din ertili antul  elta  pe l ngă 

    induce or area unor  
      capa ile să repornească 

rapid vegetația  odată cu despri ăvărarea

B  TERRA SORB FOLIAR

B  NH DELTA-K  ✓ urni area de a ot ureic sta ili at  
care să asigure un un start al culturii

 ✓ li itarea desco punerii icro iene 
a a otului din ngră ă nt i 
di inuarea pierderilor de a ot prin 
levigare i evaporare

 ✓ sti ularea cre terii rădăcinilor

 ✓ accelerarea or ării ro etei de run e

 ✓ un e ort ai ic din partea plantelor 
pentru reali area eta olis ului 
azotului

Sti ularea 
eta olis ului  și 

creșterii ti erelor 
plă tu e

reșterea re iste ei 
pla telor la 

te peraturile 
scă ute

u ătă irea 
a sor iei  

ertili a ilor oliari  
și a pesticidelor 

aplicate  toa ă
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A    
din sti ulatorul rra r  
Complex sunt de origine 
ani ală și sunt o ținuți 
prin   
ceea ce i di erenția ă de 
alte produse cu a inoaci i 
o ținuți prin idroli ă 
c i ică  prin aptul că 

  
   

TERRA-SORB COMPLEX  S
 ✓    n condiții 

opti e  la culturile tratate n o entul 
despri ăvărării

 ✓      și 
scurtea ă durata de ti p p nă la intrarea 
plantelor n eno a a de or are a lăstarilor 
laterali

 ✓ sti ulea ă     
  tulpinii principale și a 

 

 ✓    în 
plante

 ✓ crește concentrația de cloro lă din run e 
și  

 ✓     indus 
de trata entele tosanitare  cu care se 
asocia ă

 ✓       
stres a iotic și iotic

SO  Ș  T T T    
oliare p ă  la despri ă ărare
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o pletarea a inoaci ilor li eri esențiali din rra r  
Complex cu a otul ureic sta ili at din ertili antul oliar NH 
Delta-K  asigură plantelor supli entarea a otului necesar n 
cantități din ce n ce ai ari  n această etapă enologică

B   NH DELTA-K 
 S

B   NutriCIG Oil  S

 ✓ sti ulea ă    
   și creșterile vegetative

 ✓ sti ulea ă   și 
   a plantelor

 ✓ asigură un     
 pentru o perioadă ai are de 

ti p

 ✓ asigură o     
        

ață de orice alte or e de ertili anți 
convenționali

 ✓ sti ulea ă    și  

cti ea ă siste e 
e i atice cu rol 

 eta olis ul 
a otului

Sti ulea ă si te a 
su sta elor proteice 

și a lucidelor

ue ea ă po iti  
u ărul de ori 

le ate și reduce 
căderea acestora și a 

o arelor ecu date



NUTRIȚIA FOLIARĂ ȘI BIOSTIMULAREA LA RApIȚĂ 29

Fenolii din sti ulatorul i  au 
cel ai are procent de  

     
    

   
    n 

co para ie cu al i co pu i 
enolici  pre en i n alte produse 

co erciale din aceea i categorie 
agroc i ică acidul ca eic  

na tolul  acidul salicilic  etc
itrat reducta a catali ea ă 

reducerea nitra ilor la nitri i  
această reac ie c i ică ind 
deose it de i portantă pentru 
producerea de proteine n plante

Trata entul cu i   
    

 asupra iologiei plantei i 
cre te randa entul nal al culturiilor 
tratate
Pri ele odi cări care apar după 

 de ore de la aplicarea toni ului  
constau n inducerea de sc i ări 
considera ile n e presia unor gene 
i plicate n cre terea i de voltarea 
plantelor  at t vegetativă c t i 
generativă  otosinte a  sinte a 
de or oni vegetali  i răspunsul 
de apărare a plantelor potriva 
di eri ilor actori de stres  candu
le ai active

B   ATONIK

 ✓    alungirea 
tu ului polinic

 ✓     

 ✓      
   din același trata ent  

cresc du le e ciența

 ✓ crește supra ața de asi ilație a run elor  
    

plantelor

 ✓ a pli că sc i urile de ga e și apă de la 
nivelul run elor

 ✓ crește conținutul de or oni vegetali și 
  

SO  Ș  T T T    
oliare pe tru creșterea pro tului

B   NutriCIG Oil  S
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B   ATONIK

O ulti ă aplicare oliară cu ertili antul 
NH Delta-Ca, odată cu sti ulatorul 

toni   la apariția utonilor orali  asigură 
     

 dintre care conținutul de ulei 
din o  asa ectolitrică  și asa a 
o ie de oa e  Fenolii din toni  
vor transporta n plantă n od accelerat 
a otul ureic sta ili at din partenerul 
de a estec     

 

B   NutriCIG Gold 3x20

 ✓  ișcarea citoplas ei din celule și 
odată cu aceasta    

 ✓ crește intensitatea transpirației și odată 
cu aceasta   

     

 ✓ aduce o contri uție i portantă la  
    

a ori ea ă cre terea 
i de oltarea 

pla telor, otosi te a, 
respira ia

orectea ă care ele 
de a ot, os or și 

potasiu

rește sporul de 
produc ie di  pu ct 
de edere ca titati  

și calitati



NUTRIȚIA FOLIARĂ ȘI BIOSTIMULAREA LA RApIȚĂ 31

 il   este un ad uvant cu rol n 
   

tosanitare și  
   upă 

o oră de la aplicare  produsul poli eri ea ă 
su  acțiunea ra elor solare și   

    
   ceasta  

    de 
u  tosanitar și a ertili anților oliari  n 
ur a acțiunii ploilor  v ntului și radiațiilor 
solare  re re ultate dovedite n  

   
 piedic nd levigarea acestora 

spre straturile in erioare ale solului

RTOR T OLO I  
I T R T  TR

RTORT OLO I  
I T R T  TR



NUTRIȚIA FOLIARĂ ȘI BIOSTIMULAREA LA RApIȚĂ32



NUTRIȚIA FOLIARĂ ȘI BIOSTIMULAREA LA RApIȚĂ 33

a orice investitor  er ierul tre uie să și acă acele calcule de costuri de 
investiție  dar ai ales să plani ce și să veri ce la nal veniturile și pro turile 
reali ate  in interviurile reali ate cu sute de er ieri din totă țara  a re ultat 
că cei ai per or anți er ieri sunt aceia care nu consideră trata entele 
aplicate doar ca niște costuri  ci și calculea ă aportul de pro t al acelor 
costuri  adică și calculea ă rata de pro ta ilitate a investiției pe categorii 
de lucrări sau ac i iții

acă un er ier poate econo isi un  la costul input urilor va 
econo isi n total poate un  euro a  Poate o opti i are a do elor 
pesticidelor prin unătățirea calității apei sau prin siste e de stropit ai 
per or ante  utili area te nologiei agriculturii de preci ie  etc  toate acestea 
pot contri ui cu alte econo ii ntr o ga ă de p nă la  nsă i plică 
testări n propria er ă  pentru a se asigura că nu se ac erori te nologice 
care pot costa ai ult dec t econo ia ăcută  

Oportunități de reducere a costurilor vs  de creștere a veniturilor n econo ia rapiței

Bu etul de e ituri și cheltuieli la rapită

S T  O O   
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periența a arătat că acei er ieri care tratea ă a ordarea te nologică 
co plet și integrat  plani c nd din ti p ac i ițiile  opțiunile și apel nd la s a 
turile e perților și specialiștilor celor ai uni din do eniu  vor construi un 
plan care i pun n ăsura să ia cele ai une deci ii investiționale n ti p  iar 
la nevoie să ai ă soluțiile necesare pentru a o eri nutriția necesară la eno a a 
și o entul critic și a unătații ast el evoluția și de voltarea culturii pentru 
a se apropia de potențialul a i  de productivitate al er ei sale

Investițiile n te nologiile de nutriție ectra au de onstrat o rată de 
renta ilitate a invesției de peste    la cultura de rapiță  a ată pe 

edia ulti ilor  ani din car e  ani de secetă se ni cativă
La ecare  de lei investiți n te nologiile ectra de nutriție și sti ulare 
a creșterii la cultura de rapiță  ți acoperi costul investit și genere i pro t de 

ini  ncă  de lei
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gO solu il 

AMINOQUELANT B
a inoaci i li eri       

  

AMINOQUELANT CA
a inoaci i li eri   aO          

aterie organica 

  

AMINO UELANT M  
a inoaci i li eri      gO 

  

AMINOQUELANT Zn 
a inoaci i li eri      n 

  

AMINO UELANT M  
a inoaci i li eri      n   n 

  

ATONIK 
 toni

BLACKJAK 
 aci i u ici  ulvici și ul ici

EQUILIBRIUM 
a inoaci i esentiali   tract de alge arine    
     

  

MILLERPLEX 
  P O   O   scop lu     

inoaci i  ultivita ine  

TERRA SORB COMPLEX
a inoaci i li eri      gO       

Fe   n n  n 

TERRA SORB FOLIAR 
 a inoaci i esentiali   a ot  
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 denu ire  co po itie  v  u a
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 denu ire  co po itie  v  u a
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S  O ST

S  O ST

 ✓ pecialiști și ingineri agrono i și oticultori educați și or ați n 
nutriția și sti ularea plantelor

 ✓ c e e integrate de nutriție și sti ulare oliară  testate la 
aproape toate culturile orticole și agricole pre ente n Ro nia  
n peste  de loturi  doar n ulti ii  ani

 ✓ perti ă n a ordarea integrate a nutriției plantelor

 ✓ perti a de ana ne ă  investigații și diagnostic n c p

 ✓ ervicii de teledetecție si interpretare a datelor  reco andări de 
corecții nutriționale n perioada de vegetație

 ✓ ervicii de cartare agroc i ică

 ✓ ervicii de diagno ă oliară

 ✓ c e e de nutriție di erențiată  n a a anali ei de corelare 
și suprapunere a ărților geo spațiale ale clientului cartare  
teledetecție  etc

 ✓ Proiectare și producție de or ule de ertili anți oliari cu 
co po iție nutrițională speci că pe cerințele clientului uncție 
de volu ele econo ic via ile

 ✓ ona ente lunare pentru asigurarea progra elor integrate 
de nutriție și sti ulare oliară cu deter inările și reco andările 
a erente pentru ntreaga cultură  de la n ințare p nă la recoltare

 ✓ ă continuă  să o eri  cele ai avansate te nologii de 
iosti ulare și nutriție a plantelor care să i pună n ăsură 

pe er ierii ro ni să răspundă n od pro ta il cerințelor 
n creștere pentru rană la nivel glo al  continu nd investiția 
noastră n cercetare și de voltare și e tin ndu ne la nivel 
regional
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