Cereale păioase
î nfrăți re a

TIMAC AGRO ADVICE KIT
Cum asigurăm numărul optim de frați la păioase, la sfârșitul iernii?
Înfrățirea este prima componentă de producție la
cerealele păioase, dar în majoritatea fermelor,
numărul de frați nu este întotdeauna atins la
sfârșitul iernii. Soluțiile de fertilizare pot ajuta la
atingerea țintei.

70%

este procentul de
pierdere care poate
apărea dacă infratirea
nu este optimă.

1 PERSPECTIVA TIMAC AGRO
Numărul de frați este determinat genetic și este prima componentă a randamentului stabilit în timpul ciclului de
dezvoltare la cerealele păioase. Cu toate acestea, numărul de frați este influențat de dezvoltarea sistemului
radicular .
Există o legătură clară între rădăcinile nodale și numărul de frați (1frate la 3 rădăcini). Un sistem radicular nodal
eficient, care va începe să se dezvolte din faza de înfrățire, este esențial pentru a maximiza absorbția nutrienților
și a apei pentru a pregăti faza de alungire a paiului.
LEGATURA ÎNTRE DEZVOLTAREA RADICULARĂ ȘI NUMĂRUL DE FRAȚI
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Source : Adapted from P. Gate , wheat stage, 2003
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Rădăcini nodale/plantă
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2 SOLUȚIA TIMAC AGRO
Tehnologia TIMAC AGRO recomandată pentru creșterea numarului de frați este:
t

Îmbunătățește sistemul radicular

b

Stimulează infratirea
Crește absorbția azotului
Crește toleranța la frig

RECOMANDĂRI
FERTIACTYL ajută la îmbunătățirea numarului de frati viabili:
Prin creșterea activității fotosintetice prin biostimulare
Prin creșterea eficienței de utilizare a azotului și o si a altor elemente chimice la infratire
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•Aplicarea produsului: FERTIACTYL
•Etapa de aplicare: infratire (BBCH 21 - 25)
•Doza de aplicare: 3L / ha
•Metoda de aplicare: aplicare tip sprayer sau mestecat cu UAN

TESTĂRI...
•Grâu

Rezultat

•Tipul de cultură: grâu de iarnă

BENEFICII
FERTIACTYL

•Numărul de testari: 43
•Țara: Franța
•Aplicare: Fertiactyl: 3L / ha

MARTOR VS FERTIACTYL

•Utilizarea apei: cel puțin 150 L / ha
•Etapa de aplicare: infratire
NUE cu
Fertiactyl
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(NUE)
EFICIENTA DE
UTILIZARE A
AZOTULUI

+0.5-0.6
T/HA

