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Importanța detectărII factorIlor esențIalI în 
managementul nutrIțIeI plantelor
 
Pentru realizarea corectă a managementului nutriției, este deosebit de 
importantă cunoașterea principalelor caracteristici agronomice ale solurilor 
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 soiurilor 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 cereale păioase depind de o serie 
de factori interni și externi, cu impact semnificativ 
în atingerea potențialului genetic maxim al culturii: 
soiul sau hibridul, condițiile climatice (temperaturi 
și umiditate, grindină, înghețuri, etc), disponibilitatea 
nutriției, presiunea concurențială (buruieni, boli, 
dăunători), dotarea tehnologică din fermă, experiența 
și cunoștiințele inginerilor agronomi, etc.

Provocări 
și oPortunități 
la cultura de cereale păioase

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! 

Prin aplicarea schemelor integrate 
de biostimulare și nutriție foliară, 
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.

Pierderi în kg/ha față de potențialul 
genetic  

(cf. unui studiu Bayer)
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consumul MINIM 
specific de elemente nutritive 
la cultura grâului

(kg s.a./T semițe.  
După Gh. Bâlteanu,  
2003, Fitotehnie, Vol. 1)

consumul MAXIM 
specific de elemente nutritive  
la cultura grâului 

(kg s.a./T semițe.  
După Gh. Bâlteanu,  
2003, Fitotehnie, Vol. 1)

Particularități biologice  
și de nutriție   
la cultura de cereale păioase
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SEMNIFICAȚIA 
SENSIBILITĂȚII LA 

CARENȚE
Molibden Mo
Bor B

OLIGO-ELEMENTE Zinc Zn
Cupru Cu
Mangan Mn
Calciu CaO

ELEMENTE Magneziu MgO
Sulf SO3

ELEMENTE Azot N
MAJORE Fosfor P2O5

Potasiu K2O

LEGENDĂ puțin sensibilă
destul de sensibilă
foarte sensibilă

ELEMENTELE CU ROL 
NUTRIȚIONAL

Astfel, pentru realizarea unei tone de semințe la 
cultura grâului, plantele consumă pe parcursul 
perioadei de vegetație 23-33 kg s.a./ha azot,  
11-18 kg s.a./ha P2O5 și 19-37 kg s.a./ha K2O. 
Sunt evidente cerințele ridicate ale grâului 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.

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 grâu, trebuie avut grijă să se asigure 
necesarul optim de azot, fosfor, potasiu, dar și 
microelementele cupru, mangan, magneziu, 
sulf, față de care plantele de grâu sunt sensibile 
la eventuale carențe.
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Creșterea consumului de nutrienți, la cultura 
grâului de toamnă, începe să se înregistreze 
în primăvară, odată cu începutul alungirii 
paiului, înregistrează valori maxime după 
aproximativ 180-200 de zile de la răsărirea 
culturii, după care începe să scadă. Azotul 
și potasiul prezintă cele mai mari valori ale 
dinamicii consumului de către plante, iar 
calciul este singurul macroelement secundar 
al cărui consum crește către sfârșitul 
perioadei de vegetației, motiv pentru care am 
integrat în schemele noastre de biostimulare 
și nutritiție foliară, produsul pe bază de azot 
ureic stabilizat cu calciu, NHDELTA Ca.

Creșterea consumului de nutrienți, la cultura 
grâului de toamnă, începe să se înregistreze 
în primăvară, odată cu începutul alungirii 
paiului, înregistrează valori maxime după 
aproximativ 180-200 de zile de la răsărirea 
culturii, după care începe să scadă. Azotul 
și potasiul prezintă cele mai mari valori ale 
dinamicii consumului de către plante, iar 
calciul este singurul macroelement secundar 
al cărui consum crește către sfârșitul 
perioadei de vegetației, motiv pentru care am 
integrat în schemele noastre de biostimulare 
și nutritiție foliară, produsul pe bază de azot 
ureic stabilizat cu calciu, NHDELTA Ca.
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O atenție deosebită trebuie 
acordată asigurării aprovizionării 
optime cu cupru a culturilor de grâu, 
deoarece în solurile calcaroase, 
acest microelement se găseşte 
în procent de 98% sub formă de 
complecși organici. Deoarece 
formează complexi chelaţi, stabili, 
cuprul poate fi puternic legat de 
materia organică din sol, ceea ce 
duce la imobilizarea (blocarea) lui. 
Sub forma de Cu2+ și Cu (OH)+ poate 
fi adsorbit puternic pe complexul 
adsorbtiv al solului, de unde trece 
foarte greu în soluţia solului. Carenţa 
de cupru poate determina căderea 
cerealelor.

Pentru prevenirea acestor limitări,  
Aectra a creat un produs  cu aplicare 
foliară, NutriCIG Cereal, dedicat în 
exclusivitate culturilor de cereale 
păioase. Acest fertilizant foliar, pe 
lângă cupru mai aduce un aport 
semnificativ de azot și sulf. Acest 
fertilizant foliar răspunde cel mai 
bine nevoilor nutriționale speciale 
ale acestor culturi.

Pentru obținerea unei tone de semințe, plantele de grâu consumă 1 kg de 
calciu, 2.5 kg magneziu și 4 kg sulf, totul exprimat în substanță activă, motiv 
pentru care considerăm aplicarea de fertilizanți foliari ca fiind indispensabilă 
pentru obținerea unor producții ridicate și de calitate superioară. În distribuirea 
acestor macroelemente secundare pe fenofaze, trebuie să se țină cont de 
dinamica consumurilor de-a lungul perioadei de vegetație, aectra acoperind 
integral aceste cerințe, din punct de vedere al portofoliului de produse.

consumul specific 
de macroelemente 
secundare la cultura 
grâului

(kg s.a./T semițe)
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În tabelele de mai jos, reproducem cele mai des întâlnite condiții de sol 
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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Influența pH-lui solului 
asupra disponibilității 
elementelor nutritive 
pentru plante 

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.

Moderat 
acid

Ușor  
acid

Ușor  
alcalin

Moderat  
alcalin Puternic alcalinPuternic acid Foarte 

ușor  
acid

Foarte 
ușor  

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

rolul aZotului În Plante
✓ Favorizează dezvoltarea  

vegetativă a plantelor
✓ Contribuie la formarea  

elementelor de producție

✓ Crește conținutul boabelor  
în substanțe proteice

✓ Stimulează înfrățirea ✓ Favorizează fotosintezaN
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În condițiile în care fosforul și potasiul se găsesc 
în cantități optime, nivelul recoltelor de grâu este 
condiționat de CONTINUITATEA NUTRIȚIEI CU 
AZOT.

Aplicarea în mai multe etape a fertilizantului foliar, 
pe bază de azot ureic stabilizat, NHDelta Ca și 
NHDelta K, optimizează regimul de nutriție a 
plantelor, determinând creșterea producțiilor, 
cantitativ și calitativ.

rolul fosforului În Plante

rolul Potasiului În Plante

✓ Favorizează 
înrădăcinarea, 
înfrăţirea, rezistenţa la 
iernare, rezistenţa la 
cădere, precocitatea

✓ Favorizează sinteza 
hidraților de carbon

✓ Echilibrează efectul azotului

✓ Reglează regimul termic 
și hidric din plante

✓ Îmbunătățește 
calitatea recoltei

✓ Măreşte conţinutul de 
proteine din boabe

✓ Sporește rezistența plantelor la ger, cădere și boli

✓ Îmbunătățește 
rezistența plantelor la 
iernare, cădere și boli

✓ Grăbește coacerea 
semințelor
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Perioadele de consuM a nutrienților 
de către Plante

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

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 fertilizanții 
foliari, corectorii de carențe.

Pentru a înțelege mai bine cerințele nutriționale ale culturilor de cereale 
păioase și pentru stabilirea celor mai potrivite momente de aplicare a 
fertilizanților, în cadrul unor scheme integrate de fertilizare, în cele ce 
urmează prezentăm clasificarea perioadelor de consum a nutrienților de 
către plante.

PERIOADELE 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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CONȚINUT SCĂZUT DE 
HUMUS DIN SOL

SOLURI TASATE

limitări date de sol

Provocări   
la cultura de cereale păioase

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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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). 

Răsărire neuniformă cauzată de 
semănatul întârziat.

Secetele dinaintea și după 
semănat ce determină o răsărire 
greoaie, goluri și neuniformități în 
cultură.

Limitări induse de insuficiența 
azotului din sol.

Plante nepregătite pentru iernare: 
mai puțin de 5 frunze și 3 frați.

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

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

Fiecare zi de întârziere în reluarea vegetației înseamnă o 
potențială pierdere de 60 - 80 kg/zi la hectar.

Pregătirea și deZvoltarea culturii PÂnă la 
intrarea În iarnă

reluarea vegetației În PriMăvară
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Insuficiența azotului din sol (din cauza 
levigării sau evaporării) cauzează scăderi 
semnificative ale fotosintezei.

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

Temperaturile extreme și nutriția deficitară limitează fecundarea 
polenului și afectează puternic formarea boabelor în spic

Secetele din primăvară (închiderea stomatelor și încetinerea 
creșterii) limitează semnificativ dezvoltarea elementelor de 
productivitate.

La formarea spicelor, frunzele insuficient dezvoltate și active 
(în special frunza stindard), conduc la o umplere deficitară a 
boabelor (MMB și MH scăzute).

etaPa generativă  
(alungirea paiului - maturitate lapte)
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CArențA de Azot 

Insuficienţa azotului se manifestă prin 
reducerea numărului de fraţi, reducerea 
suprafeţei de asimilaţie, astenia pronunţată 
a plantelor, reducerea rezistenţei la iernare, 
reducerea numărului de flori fertile în spic, 
scăderea conţinutului boabelor în substanţe 
proteice.

CArențA de PotASIU 

• deficienţa de potasiu este 
localizată pe frunzele de la bază, 
îmbătrânite, datorită mobilităţii 
mari a acestuia în plantă

• plantele afectate sunt oprite din 
creştere, au internodii scurte; 
tulpina este firavă şi predispusă 
căderii; rezistenţa la boli şi 
dăunători scăzută;

• recoltă slabă, de calitate scăzută. 

CArențA de foSfor

Carenţa în fosfor  încetineşte 
creşterea plantelor, reduce 
capacitatea de înfrăţire, reduce 
masa de rădăcini şi întârzie 
maturitatea.

carențe de nutriție la cultura de cereale Păioase 

Solurile acide și puternic 
alcaline, temperaturile scăzute 
și umezeala ridicată favoriează 
carența de fosfor.
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CArențA de CAlCIU 

• afectează negativ stabilitatea pereților 
celulari

• influențează negativ stabilitatea structurală 
și funcțională a membranelor plasmatice

• blochează procesul de extensie celulară

• blochează creșterea tubului polinic

• afectează negativ echilibrul acido-bazic 
și reglarea presiunii osmotice din celulele 
plantelor

CArențA de mAgnezIU 

• dereglează biosinteza clorofilei

• dereglează metabolismului acidului 
fosforic

• dereglează toate procesele metabolice 
care necesita ATP (energie)

• influențează negativ funcționarea 
ribozomilor din celulă

• afectează negativ biosinteza protidelor, 
glucidelor, lipidelor si a vitaminei C

CArențA de CUPrU

• dereglează sinteza unor enzime 
(proteine cu cupru) din plante

• afectează negativ stabilitatea și 
lignificarea peretilor celulari, prin 
încetinirea/blocarea sintezei de 
lignină, la care cuprul participă prin 
intermediul unor enzime în a căror 
constituție intră

• dereglează sinteza carbohidraților 
din plante, prin rolul pe care îl joacă 
în acest proces unele enzime cu 
cupru.
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Variabilitatea productiilor martor la cereale (kg/ha) functie 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 cereale Păioase  
În funcție de Zonă și cliMă

Martor aectra
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5 ani 
de cercetare

teste în peste  
250 loturi
experimentale

profituri 
de peste  

250% 
 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 250% pe 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 țara noastră pentru 
a maximiza producțiile și, în special, rezultatele financiare ale fermierilor.

teHnologii integrate
de stimulare și nutriție foliară 
la cultura de cereale păioase

investiție
în tehnologie aectra  

la grâu

100 lei / ha
(medie 2017-2021)  

venit  
adițional  

în urma  
aplicării tehnologiei aectra

350 lei / ha
(medie 2017-2021)  

randament  
investiție

250%
(medie 2017-2021) 
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 la banii investiți 
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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 200% 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 rezonabilă a investiției realizate și, chiar și un 
profit (101% profit la investiția realizată). 

Rezultatele loturilor cu tehnologia Aectra arată 
sistematic sporuri de producție de 800 până la peste 
1000 de kg/ha, cu o medie multianuală de 888 kg/ha.

 

2017 2018 2019 2020 2021 Medie
5 ani

 Productie Lot Martor 6,530 6,884 5,368 3,988 6,125 5,779

 Productie Lot Aectra 7,500 7,956 6,502 4,408 6,968 6,667

ROI 221% 156% 113% 101% 199% 155%
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Rezultatele obținute sunt relevante statistic, acoperind variabilități climatice de zonă 
geografică, tehnologie și practici agricole. 
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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 
biostimulatorului 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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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 îngrășămintele 
granulate este în medie 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.

beneficiile BLACKJAK
 ✓ mărește aerația, permeabilitatea și 

gradul de retenție a apei și nutrienților în 
sol

 ✓ grăbește descompunerea resturilor 
vegetale din sol

 ✓ păstrează neschimbată valoarea  
pH-lui solului, cu impact pozitiv asupra 
nutriției radiculare a plantelor

 ✓ efect rapid de stimulare a plantelor

 ✓ diminuează stresul indus de salinitatea /
alcalinitatea solului

 ✓ crește stabilitatea structurii solului
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Pentru creșterea energiei germinative 
a semințelor, recomandăm tratarea 
acestora cu stimulatorul Atonik, în 
doză de 1 L/tonă. Beneficiile acestui 
tratament se referă la obținerea 
unei răsăriri mai rapide și a unor 
culturi uniforme, adică un start mai 
bun al acestora. Plantele vor avea la 
dispoziție un număr mai mare de zile 
de creștere, astfel încât la intrarea în 
iarnă grâul să aibă minim 3 frați. 
Aplicarea în stadiul de 5 frunze a 
fertilizantului NHDelta K, în doză de  
5 L/ha, pe lângă reducerea poluării 
cu nitrați a solului, aduce importante 

beneficii, dintre care  le menționăm 
pe cele mai importante:
• reduce semnificativ pierderile de 
azot prin levigare și volatilizare
• asigură un consum energetic de 
12 ori mai redus pentru plantă, în 
procesul de absorbție și conversie a 
azotului
• generează mai multe citokinine 
sintetizate de către plante, ceea 
ce stimulează înfrățirea și asigură 
o nutriție mai eficientă prin 
dezvoltarea și funcționarea mai 
bună a rădăcinilor.

soluții și tratamente
foliare până la intrarea în iarnă
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Aminoacizii împreună cu 
carbohidrații, reprezintă grupul de 
molecule organice găsite în cantități 
mai mari în plante. Fie în mod liber, 
fie ca parte a proteinelor, ei joacă un 
rol în numeroase procese biologice 
de importanță majoră. Prin urmare, 
sinteza și metabolismul acestora 
sunt esențiale pe tot parcursul 
ciclului de viață al plantelor.

În majoritatea anilor, perioadele 
de dinaintea și de după răsăritul 
culturilor de toamnă nu sunt 
întocmai favorabile creșterii tinerelor 
plăntuțe, de cele mai multe ori 
vorbim de insuficiența apei din sol 
sau de secete pedologice, care 
determină răsărirea întârziată a 
culturilor și intrarea acestora în iarnă, 
nepregătite din punct de vedere a 
rezistenței la temperaturile scăzute.

Este dovedit faptul că tratamentul cu biostimulatorul Terra Sorb Foliar, 
odată cu aplicarea azotului ureic stabilizat din fertilizantul NHDelta K, pe 
lângă pregătirea plantelor pentru iernare, induce formarea unor noduri de 
înfrățire viguroase, capabile să reia rapid în primăvară, înfrățirea.

beneficiile NHDELTA K

beneficiile TERRA-SORB FOLIAR

 ✓ furnizarea de azot ureic stabilizat, 
care să asigure un bun start al culturii

 ✓ limitarea descompunerii microbiene 
a azotului din îngrăşământ şi 
diminuarea pierderilor de azot prin 
levigare şi evaporare

 ✓ stimularea creşterii rădăcinilor

 ✓ stimularea înfrățirii

 ✓ un efort mai mic din partea plantelor 
pentru realizarea metabolismului 
azotului

 ✓ Stimularea metabolismului  și creșterii 
tinerelor plăntuțe

 ✓ Creșterea rezistenței plantelor la 
temperaturile scăzute

 ✓ Îmbunătățirea absorbției  fertilizanților foliari   
și a pesticidelor aplicate în toamnă
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Aminoacizii esențiali liberi 
din stimulatorul Terra-Sorb 
Complex sunt de origine 
animală și sunt obținuți prin 
hidroliză enzimatică, ceea ce 
îi diferențiază de alte produse 
cu aminoacizi obținuți prin 
hidroliză chimică, prin faptul că 
manifestă activitate fiziologică 
în plantă 100%.

TERRA-SORB COMPLEX  
la desPriMăvărare

 ✓ accelerează reluarea vegetației în condiții optime, 
la culturile tratate în momentul desprimăvărării

 ✓ reactivează rapid înfrățirea și scurtează durata 
de timp până la intrarea plantelor în fenofaza de 
început alungire pai

 ✓ stimulează generarea rapidă de frunze noi, 
creșterea tulpinii principale și a fraților secundari

 ✓ amplifică transportul nutrienților în plante

 ✓ crește concentrația de clorofilă din frunze și 
amplifică fotosinteza

 ✓ diminuează efectul de fitotoxicitate indus de 
tratamentele fitosanitare, cu care se asociază

 ✓ crește rezistența plantelor la factorii de stres 
abiotic și biotic

soluții și tratamente
foliare la desprimăvărare
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Completarea aminoacizilor liberi esențiali din Terra-Sorb Complex cu azotul 
ureic stabilizat din fertilizantul foliar NHDelta K, asigură plantelor aflate 
în cea mai importantă fenofază și anume trecerea la etapa generativă, 
suplimentarea azotului necesar în cantități din ce în ce mai mari. 

beneficiile aPlicării NHDELTA K la desPriMăvărare

beneficiile aPlicării NutriCIG Cereal  
la desPriMăvărare

stimulează 
fotosinteza și 
acumularea de 

substanțe proteice

stimulează 
activitatea 

enzimatică din plante 
și metabolismul 

acestora

intervine în 
metabolismul azotului 

din plante și la 
creșterea producțiilor

 ✓ stimulează definitivarea înfrățirii cerealelor 
păioase și creșterile vegetative

 ✓ stimulează dezvoltarea rădăcinilor și 
amplifică nutriția radiculară a plantelor

 ✓ asigură un azot cu o biodisponibilitate pentru 
o perioadă mai mare de timp

 ✓ asigură o eficiență energetică a preluării și 
conversiei azotului de 12 ori mai mare față de 
orice alte forme de fertilizanți convenționali 
cu azot

 ✓ stimulează sinteza de clorofilă și amplifică 
fotosinteza
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Fenolii din stimulatorul Atonik au 
cel mai mare procent de stimulare 
a  activităţii nitrat-reductazei, o 
enzimă foarte importantă pentru 
accesibilitatea şi utilizarea azotului 
de către plante, în comparaţie cu 
alţi compuşi fenolici, prezenţi în alte 
produse comerciale din aceeaşi 
categorie agrochimică (acidul 
cafeic, ß-naftolul, acidul salicilic, 
etc.). Nitrat-reductazele catalizează 
reducerea nitraţilor la nitriţi, această 
reacţie chimică fiind deosebit de 
importantă pentru producerea de 
proteine în plante.

Tratamentul cu Atonik ameliorează 
şi reduce impactul stresului oxidativ 
asupra fiziologiei plantei şi creşte 
randamentul final al culturiilor tratate.
Primele modificări care apar după 
24 de ore de la aplicarea Atonik-ului, 
constau în inducerea de schimbări 
considerabile în expresia unor gene 
implicate în creşterea şi dezvoltarea 
plantelor, atât vegetativă cât şi 
generativă, fotosinteza, sinteza de 
hormoni vegetali, şi răspunsul 
de apărare a plantelor împotriva 
diferiţilor factori de stres, făcându-le 
mai active.

soluții și trataMente foliare
pentru creșterea profitului

ATONIK, cel mai vechi biostimulator de creștere  
și fructificare din lume

 ✓ stimulează fecundarea 
polenului (alungirea tubului 
polinic)

 ✓ scade numărul de spiculețe 
sterile de la baza spicelor

 ✓ amplifică transportul 
substanțelor active din 
partenerii de amestec din 
același tratament, crescâdu-le 
eficiența

 ✓ crește suprafața de asimilație 
a frunzelor, amplificând 
fotosinteza și metabolismul 
plantelor

 ✓ amplifică schimburile de gaze 
și apă de la nivelul frunzelor

 ✓ crește conținutul de hormoni 
vegetali și amplifică activitatea 
enzimatică

 ✓ amplifică mișcarea citoplasmei 
din celule și odată cu aceasta 
transportul asimilatelor în 
plante

 ✓ crește intensitatea transpirației 
și odată cu aceasta stimulează 
continuarea metabolismului 
plantelor în condiții de stres

 ✓ aduce o contribuție importantă 
la creșterea calitativă și 
cantitativă a producțiilor
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O ultimă aplicare foliară cu fertilizantul 
NHDelta Ca, odată cu stimulatorul Atonik,  
între apariția frunzei stindard si burduf, asigură 
creșterea indicatorilor de calitate a semințelor, 
dintre care conținutul de proteine din bob, 
masa hectolitrică (MH) și masa a o mie de 
boabe (MMB). Fenolii din Atonik vor transporta 
în plantă în mod accelerat azotul ureic stabilizat 
din partenerul de amestec, amplificând la 
maxim metabolismul plantelor.

Dacă în acest interval se înregistrează temperaturi ridicate și deficit de 
umiditate în sol, aplicarea de NutriCig Gold va regla regimul hidric și termic 
din plantă, permițând continuarea creșterii plantei în condiții de stres. 
Potasiul din produs deschide stomatele și permite transpirația frunzei iar azotul 
menține frunzele verzi si active din punct de vedere fiziologic.   

În condițiile aplicării unor doze reduse de azot în sol și de secetă, aplicarea 
de Terra-Sorb Complex, va crește indicatorii calitativi ai semințelor 
(concentrația de proteină MMB, MH) 

Nu Film P este un adjuvant cu rol în creșterea eficacității tratamentelor 
fitosanitare și îmbunătățirea randamentului fertilizanților foliari. După 
o oră de la aplicare, produsul polimerizează sub acțiunea razelor solare și 
formează o peliculă fină, elastică, semi-permeabilă, insolubilă în apă. 
Aceasta previne spălarea și degradarea produselor de uz fitosanitar și a 
fertilizanților foliari, în urma acțiunii ploilor, vântului și radiațiilor solare. Are 
rezultate dovedite în creșterea eficacității erbicidelor pre-emergente 
peliculare, împiedicând levigarea acestora spre straturile inferioare ale 
solului.

beneficiile aplicării nutricig gold 3x20

favorizează creşterea 
şi dezvoltarea 

plantelor, fotosinteza, 
respiraţia

corectează 
carențele de azot, 
fosfor și potasiu

crește sporul 
de producție din 
punct de vedere 

cantitativ și 
calitativ
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bugetul de venituri și cheltuieli la grâu
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 
toată 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.
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 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.

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.

 

Oportunități de reducere a costurilor vs. de creștere a veniturilor în economia grăului 
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50 euro/ha.
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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 corecta și a îmbunătății 
evoluția și dezvoltarea culturii.

Investițiile în tehnologiile de nutriție Aectra au demonstrat o de rata de 
rentabilitate a invesției de peste 200% la cultura de cereale păioase, 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 grâu, îți acoperi costul investit și generezi profit încă 200 de lei!

Nutritie Aectra

Arenda

Cheltuieli

Profit

Salarizarii/mecanizare

Combustibil

Seminte (+ tratament)

Fertilizare

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

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
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bugetul de venIturI șI cHeltuIelI la grâu -  
MEDIA 2017-2021
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Produsele noastre
Bi

os
tim

ula
to

ri

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

bugetul de venIturI șI cHeltuIelI la grâu -  
MEDIA 2017-2021
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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 - B 7% + 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
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FertiCIG General
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serviciile noastre

Misiunea noastră

 ✓ 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 250 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.

 ✓ 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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Notiţe
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Provocări și oportunități la cultura de grâu

Particularități biologice și de nutriție 
la cultura de grâu

PROVOCĂRI la cultura de grâu

Tehnologiile integrate de stimulare 
și nutriție foliară Aectra    

Soluții necesare pentru valorificarea maximă 
a resurselor nutriționale din sol

Soluții și tratamente 
foliare până la intrarea în iarnă

Soluții și tratamente foliare la desprimăvărare

Aspecte economice

Produsele noastre

Serviciile noastre
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      NUTRIȚIA FOLIAR
ȘI BIOSTIMULAREA

la cultura de cereale păioase

PENTRU PROFITUL
FERMIERILOR

creșterea productivității și a 
PROFIT L I prin investiții inteligente

Aectra Agrochemicals SRL
șoseaua odăi, 3 1-3 5
sector 1, bucurești
tel  ( 0) 21 312 27 
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