
Cum putem asigura intrarea in optim a
culturilor in repaus vegetativ?

▪ Pregatirea corectă a patului germinativ;

▪ Semănatul in perioada optimă (in
functie de fiecare regiune in parte);

▪ Folosirea semintelor din categorii
biologice superioare;

▪ Asigurarea numarului ideal de seminte
germinabile la mp in functie de
caracteristicile fiecărui soi/hibrid, prin
alegerea optimă a normei de semănat;

▪ Asigurarea cantitatii si solubilitatii
tuturor nutrientilor implicati in
dezvoltarea sistemului radicular (in
special a P, Ca, Zn, Mn dar si a S, N si B);

Cum putem stimula intrarea in optim a
culturilor in repaus vegetativ?

▪ Punerea la dispozitia plantei a
nutrientilor esentiali in forme solubile
pentru plante (solubilizarea si
mobilizarea nutrientilor din sol sau
ingrasamant);

▪ Stimularea fiziologică a dezvoltării
sistemului radicular (folosirea
precursorilor hormonali sau a
hormonilor;

▪ Sustinerea activitătii fiziologice pe o
perioadă cat mai lungă de timp:

▪ Limitarea stopărilor de crestere din
cauza factorilor de stres (folosirea
compusilor cu rol osmoregulator);

▪ Protejarea aparatului fotosintetic;

Solutia optimă? BIOSTIMULATORII

Este unanim recunoscut ca aceste produse
pot maximiza potentialul de productie si
limita efectele stresului abiotic la plantele de
cultură. Stresul abiotic (termic, hidric,
chimic,mecanic) poate limita potentialul de
productie cu 65-75% in comparatie cu
stresul biotic (boli si dăunatori) la care
limitarea este de doar 25-30%.

Pentru potentarea culturilor de păioase,
Timac Agro România vă recomandă folosirea
inca din toamnă a biostimulatorilor
radiculari din gama FERTIACTYL.

De ce Fertiactyl la culturile de cereale
păioase ?

▪ Produs complet care actionează asupra
solului, fiziologiei plantei si asupra
factorilor de stres (hidric, termic si
chimic);

▪ Poate fi aplicat inca din faze incipiente
de vegetatie (de la 2 frunze adevarate)
deoarece componentele active se
absorb si prin frunze si din sol prin
intermediul sistemului radicular;

Solutia optimă? 

BIOSTIMULATORII 
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De ce Fertiactyl la 
culturile de cereale 
păioase ?

▪ Are un puternic efect de solubilizare si
mobilizare a nutrientilor din sol datorat
acizilor humici si Fulvici care au fost supusi
unui tratament de activare (proces
industrial unic, patentat de Groupe
Roullier) si care ii face de 120 ori mai
reactivi;

▪ Datorită compozitiei hormonale (zeatina -
citokinina) stimulează direct dezvoltarea
sistemului radicular, indeosebi a
ramificatiilor secundare si a perisorilor
absorbanti, asigurand un spatiu de
nutritie mai mare fiecarei plante;
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De ce Fertiactyl la 

culturile de cereale 

păioase ?

▪ Componenta osmoregulatoare 
(glicin-betaina) are actiune anti-
stres, protejand plantele de 
agresiunile externe la care sunt 
supuse (hidric, termic si chimic), 
ceea ce permite plantelor să 
lucreze si să acumuleze mai multă 
materie uscata;

▪ Protejează aparatul fotosintetic si, 
astfel, se asigură plantei mai 
multa energie pentru crestere

▪ Asigură aportul de elemente 
necesare (NPK + Zn si Mn)

Produs cost/L
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cost/ha 

cu 

discount

investitia in 

echivalent 

grau 0,85

Starter 84 3 252 18% 214 251

Trium 105 1.5 157.5 25% 126 148

Media sporurilor de productie la grau                                                                                        
pe cele 28 de trialuri a fost de                                                                                             

+580kg/ha


