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Carenţa de azot la culturile agricole
tomate, meri, viţă de vie, salată, cartof, cereale

Azotul (N) este unul dintre cele mai abundente 
elemente din plante și animale, deoarece este o 
componentă majoră a proteinelor, cantitatea de 
azot necesară unei culturi este mare comparativ cu 
rezervele naturale de azot din cele mai multe soluri 
și, prin urmare, majoritatea culturilor răspund 
pozitiv la aplicarea de azot suplimentar, fie din 
gunoi de grajd sau din îngrășăminte anorganice, 
cum ar fi ureea sau azotatul de amoniu.

Carenţa de azot provoacă reduceri dramatice ale 
creșterii plantelor și totuși, nu este ușor de 
recunoscut în câmp, cu excepţia cazului în care 
există o cultură bine fertilizată pentru comparaţie. 

Simptomele generale sunt colorarea în verde 
deschis a frunzelor și o creștere lentă rezultând 
într-o acoperire a solului întârziată sau redusă. 
Dacă aprovizionarea cu azot este scăzută pe 
parcursul creșterii culturii, nu poate fi evidentă 
senescenţa frunzelor mai mature. 

Azotul este crucial pentru fotosinteză și funcţia 
de reproducere. Azotul este componenta de bază 
a proteinelor și este esenţial pentru creșterea 
celulelor noi, fiind utilizat în principal pentru 
creșterea frunzelor și a tulpinilor, precum și pentru 
asigurarea vigorii generale a plantelor.

Deficienţa de azot la tomate se manifestă prin 
îngălbenirea frunzelor, de la vârf spre bază, urmând 
nervura principală. În cazul răsadurilor, plantele 
sunt firave, de culoare verde deschis. Înflorirea și 
fructificarea sunt reduse, iar în cazuri de deficit 
grav ţesutul plantelor se necrozează.

Simptomele lipsei de azot la măr sunt similare 
celor de la alte plante: frunze galben-verzui, fără 
vigoare, creștere vegetativă slabă și recoltă 
redusă.

Nu numai deficienţa azotului este o problemă, 
ci și surplusul. Cultivatorul trebuie să urmărească 
atent dezvoltarea plantei și să intervină atunci 
când este necesar. Pomii tineri, fără rod, 
beneficiază adesea de programe de fertilizare cu 
conţinut de azot mai ridicat. Obiectivul este ca 
plantele tinere să aibă creștere vegetativă, în 
timp ce în cazul plantaţiilor pe rod se urmărește 
recolta și o calitate ridicată a fructului.

Lipsa de azot la viţa de vie
În cazul carenţei de azot, frunzele viţei de vie 

sunt clorotice, cu peţiolul ușor roșiatic. Coardele 
au vigoare slabă, boabele strugurilor se desprind 
ușor iar în cazul excesului fertilizării cu azot, 
frunzele sunt de dimensiuni mari, verde închis, 
coardele cresc viguros, ciorchinii sunt compacţi.

Carenţă de azot      /     concentraţie de azot optim
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Cerinţele nutriţionale ale culturii de cartof

Producţia aşteptată 
(tone 1/ha)

Eliminarea prin randament  
(kg 1/ha) Absorbţia de către întreaga plantă (kg 1/ha)

N P2O5 K2O CaO MgO N P2O5 K2O CaO MgO

20 38 18 102 2 2 105 28 146 29 19

40 76 36 204 4 4 171 50 266 42 28

60 114 54 306 6 6 237 72 386 55 37

80 152 72 408 8 8 303 95 506 68 46

100 190 90 510 10 10 369 117 626 82 55

110 209 99 561 11 11 402 128 686 88 59

Cauze posibile: fertilizare insuficientă, 
conţinut în materie organică scăzut; exces 
de umiditate, frig, umezeală; concurenţă cu 
buruienile, sol tasat, îngrășăminte organice cu 
raport C/N ridicat.

Soluţii de combatere și prevenire: limitarea 
concurenţei (buruienile), plan de fertilizare 
corespunzător, asigurarea aerării solului.

Simptomele lipsei de azot la cartof
Cum fertilizăm solul pentru a avea o recoltă 

cât mai bună? 
Pentru fiecare 1.000 kg tuberculi și biomasă 

epigee aferentă, cartoful consumă în medie 5 kg 
azot - N, 3 kg pentaoxid de fosfor - P2O5, 8 kg oxid 
de potasiu - K2O, 3 kg oxid de calciu - CaO și 1 kg 
oxid de magneziu - MgO. 

În ceea ce privește fertilizarea minerală, după 
leguminoase perene, doza de azot (N) se reduce cu 
20-30 kg/ha și se mărește doza de fosfor cu 20 kg/
ha. După leguminoase anuale, doza de azot se 
reduce cu 10-20 kg/ha și se mărește doza de fosfor 
cu 15 kg/ha. După plante tehnice, doza de azot și 
fosfor se mărește cu 10-20 kg/ha. 

carenţa de azot la cartofi

Deficitul de azot la salată
 Azotul este foarte important în cultura salatei. 

Simptomele carenţei de azot se observă iniţial 
prin decolorarea frunzelor. Creșterea și formarea 
căpăţânii este redusă, începe apariţia rădăcinilor 
groase iar planta are un aspect anemic. 

În imaginile din dreapta putem observa 
manifestarea carenţei de azot la salată. În cea 
de-a două imagine se observă diverse stadii ale 
carenţei, plecând de la simptomele timpurii până 
la carenţă în stadiu avansat.
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deficit de azot         /          condiţii normale

N în cantitate optimă     /      Carenţă de N

Carenţă la grâu

Carenţa de azot la cereale
Azotul, principalul element nutritiv administrat 

pe solurile din România, se administrează în 3 
etape: prima etapă – toamna, înainte de arătură 
sau la pregătirea patului germinativ, a doua 
etapă are loc primăvara devreme, când plantele 
de grâu își reiau ciclul de vegetaţie (recomandabil 
circa 50- 60 kg s.a. azot la hectar), a treia etapă 
de fertilizare trebuie efectuată la apariţia 
primului nod al tulpinii, când se aplică circa  
40-60 kg s.a. azot la hectar.

Alături de fertilizarea tradiţională, tendinţele 
recente prin care se dorește creșterea 
productivităţii și calităţii recoltei au favorizat 
apariţia îngrășămintelor foliare.

În cazul grâului, recomandăm aplicarea 
fracţionată a produsului SYNERGIZER 8:32:4 în 
doză de 2 l/ha, în primăvară după pornirea în 
vegetaţie, apoi la apariţia frunzei stindard. 
Acesta se poate aplica în amestec cu DELFAN 
PLUS 1 l/ha, un îngrășământ organic cu 
aminoacizi, care contribuie în mod rapid și 
eficient la reducerea stresului, respectiv la 
refacerea rapidă a culturii după perioade de 
stres (grindină, caniculă etc). Tot din această 
gamă, amintim și produsul NUTRIPHUSE, un 
excelent îngrășământ lichid pe bază de azot sub 
formă ureică cu conţinut foarte scăzut de biuret. 
Acesta crește considerabil conţinutul de 
proteină (mai ales aplicat la apariţia frunzei 
stindard în doză de 20 l/ha) și sporește 
eficacitatea fungicidelor.

 

Cele mai recomandate îngrășăminte chimice 
cu azot (N) sunt nitrocalcarul și ureea pe solurile 
acide, iar pe cele neutre azotatul de amoniu și 
ureea. Îngrășămintele simple cu P și cu K se 
aplică înainte de efectuarea arăturii. Cele cu 
azot se aplică primăvara la pregătirea solului 
pentru plantare și din nou la 10-35 zile după 
răsărire. Îngrășămintele complexe se pot aplica 
atât la plantare, cât și în vegetaţie.

carenţa de azot la cartofi
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www.tradecorp.com.es

Îngrășăminte 
cu aplicare la 
sol

 fNecesită apă pentru a 
solubiliza produsul

 fInteracţionează cu 
pH-ul și calciul din sol

 fPreluarea depinde de 
gradul de dezvoltare a 
rădăcinilor

Durează câteva zile

Îngrășăminte cu 
aplicare foliară

 fGata de utilizare

 fPenetrare rapidă în frunze 
= obiectivul ţintă

 fEste posibilă migrarea in 
frunzele din vârf și în 
fructe

 fRapid, eficient

Durează câteva ore

Levigare 

Temperatura

Conţinutul de 
apă din solAntagonisme  

cu alte produse 
chimice sau 
componente  

din sol 

Factori care influenţează preluarea substanţei active de către plantă



22% azot sub forma ureică 

fără biuret (< 0,05 %)  
și fără azot amoniacal (tCi patent) 

indicator colorimetric al nH4 și pH inclus

Azotul ureic este preluat  
și utilizat cel mai rapid  

de către plante

Efectul este rapid și nu  
necesită energie  

din plante

În cadrul frunzei, ureea interacţionează  
cu acizii organici pentru a sintetiza  

clorofilă, proteine, și pentru  
a stimula procesele  

fiziologice



Recomandări nutriţie porumb
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Recomandări erbicide porumb la 8-9 frunze
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NUFARM ROMÂNIA SRL - membru Nufarm Ltd. Australia - www.nufarm.com/ro

ACEACE

Erbicide la putere maximă

• PUTERNIC, EFICIENT, SELECTIV! 
• PORUMBUL ÎN SIGURANȚĂ MAXIMĂ!

KIDEKA MAX



NUFARM ROMÂNIA SRL - membru Nufarm Ltd. Australia - www.nufarm.com/ro

ACEACE

	 T IMPUL	CONTEAZĂ!

• RAPID.SELECTIV.EFICIENT.
•	COMBATE	BURUIENILE	DICOTILEDONATE	ȘI	MONO-

COTILEDONATE INCLUSIV COSTREIUL DIN RIZOMI

ACE



Cultură Utilizări Doză Volum de 
apă

Nr. 
tratamente

Perioada de 
aplicare

Perioada de 
aşteptare

Porumb

Erbicid împotriva 
buruienilor 

graminee anuale 
şi cu frunză lată

1 l/ha
150-300 

l/ha

2

BBCH 12-19

N.A.

1 l/ha 1 N.A.

Doze omologate și instrucţiuni de utilizare:

Modul de acţiune: SOUVERAIN 
OD este un erbicid pe bază de 
nicosulfuron (familia chimică sulfoniluree) și 
sulcotrione (familia chimică tricetone), care 
acţionează prin inhibarea HPPD (p-hidroxifenil 
dioxigenaza) pentru combaterea buruienilor anuale 
graminee și cu frunza lată. Acesta acţionează 
sistemic, fiind absorbit de plante prin frunze și 
rădăcină. 

Nicosulfuronul acţionează în principal prin 
absorbţie la nivelul frunzelor, și într-o măsură mai 
mică prin intermediul rădăcinilor. Are o acţiune 
sistemică, fiind purtat de xilem și floem în părţile 
active ale plantei și cauzând oprirea imediată a 
creșterii și distrugerea progresivă a buruienilor. 
Sulcotrione este absorbit în principal prin frunze, 
dar și prin rădăcini. Substanţa este transmisă prin 
sevă și cauzează albirea și moartea buruienilor în 
decurs de 3-4 zile de la aplicare. Modul de acţiune 
a erbicidului prin rădăcini crește în condiţii de 
umezeală. 

Combinaţia dintre cele două substanţe active 
permite produsului SOUVERAIN OD să controleze 
un spectru foarte larg de buruieni anuale cu frunza 
lată și graminee din cultura de porumb.

Buruieni foarte sensibile: Abutilon 
theophrasti (ABUTH), Amaranthus 

retroflexus (AMARE), Ambrosia artemisiifolia 
(AMBEL), Capsella bursa-pastoris (CAPBP), 
Chenopodium album (CHEAL), Chenopodium 
polyspermum (CHEPO), Chenopodium sp. (1CHEG), 
Datura stramonium (DATST), Fumaria officinalis 
(FUMOF), Solanum nigrum (SOLNI), Anagallis 
arvensis (ANGAR), Stellaria media (STEME), 
Sinapis arvensis (SINAR), Rumex crispus (RUMCR), 
Viola tricolor (VIOTR), Raphanus raphanistrum 
(RAPRA), Galinsoga parviflora (GASPA), Sonchus 
oleraceus (SONOL), Lamium purpureum (LAMPU), 
Calystegia sepium (CAGSE), Matricaria recutita 
(MATCH), Polygonum persicaria (POLPE), Senecio 
vulgaris (SENVU), Spergula arvensis (SPRAR), 
Veronica persica (VERPE), Digitaria ischaenum 
(DIGIS), Avena fatua L. (AVEFA), Panicum miliaceum 
(PANMI), Echinochloa crus-galli (ECHCG), Poa 
annua (POAAN), Setaria sp. (1SETG), Setaria viridis 
(SETVI), Setaria verticillata (SETVE), Alopecurus 
myosuroides (ALOMY).

Buruieni sensibile: Mercurialis annua (MERAN), 
Polygonum aviculare (POLAV), Digitaria sanguinalis 
(DIGSA), Sorghum halepense (SORHA).
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Buruieni moderat sensibile: Bidens tripartita 
(BIDTR), Polygonum aviculare (POLAV), Ranunculus 
arvensis (RANAR), Convolvulus arvensis (CONAR), 
Digitaria sanguinalis (DIGSA).

Buruieni moderat tolerante: Lolium perenne 
(LOLPE), Portulaca oleracea (POROL), Fallopia 
convolvulus (POLCO).

SOUVERAIN OD se poate folosi în două moduri:
• O singură aplicare post-emergentă, începând de 

la stadiul de 2 frunze, la doza de maxim 2 l/ha. 

• Două aplicări fracţionate post-emergent: 1 l/
ha începând de la stadiul de 2-3 frunze și o a 
doua aplicare la doza de 1l/ha când porumbul 
are 4-5 frunze.
SOUVERAIN OD se aplică atunci când porumbul 

are între 2 și 9 frunze (BBCH 12-19), la o cultură 
aflată în creștere activă, în stare vegetativă bună. 
Nu trataţi culturile aflate în stare proastă, aflate în 
stres termic sau hidric, cu exces de apă sau pe 
temperaturi foarte ridicate. 

Volumul de apă utilizat la aplicare: 150 - 300 l/ha.
Este esenţial ca aplicarea să se realizeze printr-o 

pulverizare omogenă. Se recomandă utilizarea 
duzelor corespunzătoare presiunii de lucru și 
volumului de apă definit.

Pentru o eficacitate optimă, aplicaţi atunci când 
buruienile se află în stadii incipiente de dezvoltare, 
în stadiu de creștere activă, pentru a favoriza 
absorbţia foliară a produsului SOUVERAIN OD. 

Avantajele formulării OD faţă de formularea SC 
– formularea OD penetrează mai bine în ţesutul 
buruienilor.

Formulare OD                   Formulare SC

Recomandări speciale:
În cazul în care gama de buruieni este complexă și 

creșterea lor este eșalonată, optaţi pentru o aplicare 
fracţionată. În mod optim, tratamentul cu SOUVERAIN 
OD se realizează atunci când temperatura este între 
15 și 25 °C, la o umiditate atmosferică de peste 60%, 
de preferat dimineaţa. 
•  Evitaţi aplicarea atunci când este posibilă 

apariţia ploii, și nu irigaţi timp de 2 ore după 
tratamentul cu SOUVERAIN OD.

• Evitaţi deriva produsului preparat pe culturile 
adiacente (altele decât cultura de porumb).

Prepararea soluţiei de stropit: Umpleţi 
rezervorul cu ¾ din cantitatea de apă necesară. 
Porniţi sistemul de agitare și agitaţi bidonul de 
SOUVERAIN OD înainte să turnaţi în mod treptat 
cantitatea necesară, apoi completaţi cu apă 
până la atingerea volumului stabilit necesar. 

Ca parte a bunelor practici agricole, clătiţi de trei ori 
ambalajul produsului cu apă curată, și vărsaţi în 
rezervor. Lăsaţi sistemul de agitare în funcţiune până 
la finalul tratamentului, pentru a garanta omogenitatea 
soluţiei de stropit și pentru a obţine un tratament de 
calitate. 
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primĂVara sCurtĂ a faVorizat  
”ataCul” buruiEnilor! 
SOLUŢII COMPLETE de la innVigo Agro PENTRU ERBICIDĂRILE 
ÎN POST-EMERGENŢĂ LA CULTURA DE PORUMB!

Variaţiile de temperatură majore între zi și 
noapte și pierderea rapidă a apei din sol din 
această primăvară au dus la suprapunerea 
lucrărilor la toate culturile agricole. În acest 
context prelucrarea terenului agricol se face 
anevoios și deficitar, lucru care implică o 
eficacitate redusă a tehnologiilor bazate pe 
aplicarea de produse folosite la erbicidarea pre-
emergentă care necesită sol bine mărunţit fără 
bulgări, prezenţa umidităţii în profilul patului 
germinativ. De aceea, specialiștii de la INNVIGO 
AGRO vin în ajutorul fermierilor cu o schemă de 
tratamente pentru intervenţiile în post-emergenţă 
din culturile agricole, care pot fi aplicate cu 
succes în această perioadă. 

”Atacul” buruienilor combătut cu produse-
cheie aplicate în post-emergenţă

Soluţiile de erbicidare ”la vedere” sunt cele 
agreate de marii fermieri ca fiind soluţii moderne 
cu aplicare directă la buruienile-ţintă în doze mult 
reduse de produs fiind formulări moderne 
prietenoase cu mediul. 

Buruienile perene cum ar fi pălămida, macul, 
troscotul, susaiul, zârna, coada-calului, murul, 
pirul și sorgul sălbatic sunt problema principală 
nefiind afectate de erbicidarea aplicată în pre-
emergenţă și atunci este necesar ca fermierii să 
aleagă erbicidul potrivit în funcţie de buruiana 
problemă ţintită.

Sorghum halepense (sorgul sălbatic), Agropyron 
(Elymus) repens (pirul târâtor) sunt buruienile 
graminee perene dificil de controlat în cultura de 
porumb și pentru care specialiștii de la INNVIGO 
AGRO recomandă rimsulfuron-ul în doze de 60 

grame pe hectar, din produsul Rincon 50 SG care 
controlează excelent atât pirul din rizomi cât și 
sorgul precum și o gamă largă de graminee 
anuale. Atenţie, însă! Folosirea unui adjuvant este 
o cerinţă obligatorie. Acolo unde avem prepon-
derent infestare cu sorg nicosulfuronul este 
soluţia tehnică cea mai potrivită în doze de 80 de 
grame pe hectar din produsul Nixon 50 SG. 

Acolo unde este presiune mare de buruieni ideal 
este amestecul de Rincon 50 SG în doza de 40 
grame cu Nixon 50 SG, în doza de 80 grame pentru 
un hectar. 

În cazul buruienilor problemă cu frunza lată 
(pălămidă, mac, troscot, susai, zârnă) se poate 
adăuga la soluţia de stropit și produsul Dimbo 480 
SL (dicamba 480g/L) astfel combătând toate 
buruienile cu o singură trecere.

Atenţie la buruienile cu regenerare rapidă

Deoarece unele buruieni dicotiledonate au 
capaciatea de regenerare rapidă sau sunt 
termofile și pornesc în vegetaţie în ”valuri”’ și nu 
pot fi combătute optim prin aplicarea erbicidelor 
pre-emegente este necesar să aveţi un control și 
asupra buruienilor problemă, precum Xanthium 
strumarium (cornuti), Solanum nigrum (zârna), 
Cirsium arvense (pălămida), Convolvulus arvensis 
(volbura), Rubus caesius (mur), prin aplicarea unui 
erbicid pe bază de dicamba. În portofoliul 
INNVIGO AGRO este prezent din acest an Dimbo 
480 SL care se aplică în doză de 0,5L la porumb, 
în post-emergenţă în intervalul de aplicare de la 2 
frunze până la 6 frunze adevărate ale porumbului.
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Soluţii complete de la INNVIGO AGRO
Soluţiile complete propuse de INNVIGO AGRO 

cuprind 1-3 produse erbicide care se pot amesteca în 
momentul aplicării post-emergente iar prin spectrul de 
combatere asociat controlează buruienile anuale și 
perene într-o singură trecere. Fiecare erbicid 
recomandat în asociere în Tank Mix este selectiv pentru 
planta de cultură, acţionând sistemic și prin contact 
asupra buruienilor. Modul de combatere a buruienilor 
de către erbicide este prin distrugerea ţesuturilor, 
împiedicarea diviziunii celulare în vârfurile de creștere, 
provocând deformarea ţesuturilor și inhibarea 
proceselor de fotosinteză și respiraţie.

Sunt mai multe companii care dezvoltă strategii de 
combatere a buruienilor în post-emergenţă, cele mai 
multe oferind un produs comercial ce conţine 2-3 
substanţe active care prin aplicare poate combate doar 
o mare parte dintre buruienile problemă. Soluţia 
completă INNVIGO AGRO este aplicarea la o singura 
trecere a unui complex, compus din rimsulfuron, 
nicosulfuron și dicamba care controlează un spectru 
foarte larg de buruieni problemă.

Care este momentul potrivit pentru 
aplicarea erbicidelor în post-emergenţă  
la porumb

Momentul optim al combaterii buruienilor în 
post-emergenţă este cuprins de la formarea celei 
de a 2-a frunze și până când porumbul are 7-8 
frunze, această fereastră este limitată de 
amestecul unor substanţe care pot limita 
fereastra de aplicare la 3- 6 frunze.

Specialiștii INNVIGO AGRO pe baza experienţei 
îndelungate în aplicarea erbicidelor în post-
emergenţă la cultura porumbului recomandă 
fermierilor în această primavără care a trecut 
rapid de la temperaturile negative la cele de vară, 
o soluţie completă de combatere care conţine 
toate elementele de care aveţi nevoie în controlul 
spectrului de buruieni. 

La achiziţia acestor pachete compania INNVIGO AGRO oferă gratuit adjuvantul Asystent + în doza de 
0,1 l/ha pentru absorbţia rapidă și un control ridicat al combaterii buruienilor. Cu soluţiile existente, 
fermierii pot avea un control maxim al îmburuienărilor problemă și pot folosi strategii de combatere doar 
în post-emergenţă sau prin asociere cu erbicidarea pre-emergenţă pot corecta anumite carenţe ale 
acesteia – generate de condiţiile climatice ale anului și ale zonei de cultură a porumbului.

Aceste solutii complete de combatere a buruienilor se regăsesc comercial ambalate în pachete de 1-3 și 
30 de hectare fiind disponibile fermierilor prin reţeaua de distribuţie INNVIGO AGRO la nivel naţional.

Soluţia 
recomandată 

în această 
primăvara 

este: 
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Datorită formulării sale speciale, Tradebor® Mo 
este recomandat în special pentru a îmbunătăţi 
înflorirea și fructificarea la toate culturile, prin 
aplicare foliară sau pe sol.

Rolul produsului

• Prevenirea eficientă a deficienţelor de B & Mo

• O înflorire mai bună, germinarea polenului, 
fecundarea florilor, formarea și dezvoltarea 
silicvelor de rapiţă

• Acţiune rapidă datorită efectului de 
translocare a bor-etanolaminei, facilitând 
absorbţia și asimilarea borului

• Controlul eficient al „putregaiului inimii”, 
boala obișnuită datorată deficitului de bor la 
sfecla de zahăr

• Borul îmbunătăţește depozitarea zahărului în 
rădăcinile de sfeclă.

• O bună nutriţie cu Molibden reglează utilizarea 
nitraţilor în plantă.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

bor (b) solubil în apă:
10,5%

molibden (mo) solubil
în apă: 1,1 %

lichid solubil (sl) Conform  
regulamentului CE  

834/2007, 889/2008

tradecorp  
international

Tradebor Mo este o formulă concentrată 
de etanolamină, care conţine bor și 
molibden, destinată pentru a preveni și 
corecta deficienţele de nutriţie cauzate 
de carenţa acestor micronutrienţi.
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1,2,3. Simptome ale deficienţei de Bor la rapiţă

4. Simptome ale deficienţei de Bor la cartof 

5, 6. Simptome ale deficienţei de Bor  
la sfecla de zahăr

7. Simptome ale deficienţei de Bor la fasole

1 2 3

5 6

74
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3,640
3,620
3,600
3,580

3,560
3,540
3,520
3,500
3,480
3,460

Cultură Doză Momentul aplicării

APLICARE
FOLIARĂ

Sfeclă de zahăr 2-3,5 l/ha Atunci când cultura are suficientă masă foliară. Dacă este 
necesar se repetă după un interval de 10–14 zile.

Tomate şi varză 2–3 x 3–5 
l/ha

Primul tratament se aplică la 2 săptămâni după transplantare. 
Se repetă după un interval de 15–20 de zile.

Culturi horticole 2–3 l/ha
Se aplică când masa foliară este bine dezvoltată, în timpul 
fazei de creştere şi înaintea celei de înflorire. Repetaţi dacă 
este necesar la un interval de 10–14 zile.

Căpşuni 1–2 l/ha În timpul fazei de mugur alb sau în perioadele  
de înflorire timpurie.

Pepene, castravete şi 
alte curcubitacee

3 x 3–5 
l/ha

Înainte de înflorire. Repetaţi la fiecare interval  
de 10–14 zile.

Culturi leguminoase 
(soia, fasole, mazăre)

2 x 2–3 
l/ha La stadiul de 10–15 cm şi la preînflorire.

Floarea-soarelui 2–3 l/ha În faza de 5–6 perechi de frunze.
Rapiţă 2–3 l/ha La apariţia mugurilor florali.

Pomi fructiferi, struguri 2–3 x 2–3 
l/ha La preînflorire şi la legarea fructelor.

Flori şi culturi 
ornamentale 1–3 l/ha În timpul primelor faze de vegetaţie şi preînflorire.  

Puverizaţi pe foliajul uscat pentru o eficacitate sporită.
APLICARE   

LA SOL Irigare prin picurare 2–5 l/ha În funcţie de cultură.

Rezultatele aplicării  
Tradebor Mo la rapiţă
Rezultatele aplicării  
Tradebor Mo la rapiţă

Martor netratat Tradebor BBCH 50 Tradebor Mo BBCH 50

+ 1,5 %
+ 53 kg/ha

+ 3 %
+ 106 kg/ha
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alertele meteo pentru pomicultori 
serviciul gratuit de avertizare de la Syngenta!

Syngenta vine în întâmpinarea pomicultorilor cu o 
soluţie la una dintre cele mai importante probleme ale 
pomicultorilor: alegerea momentului cel mai bun 
pentru aplicarea tratamentelor. Este vorba despre 
sistemul de alerte RimPro, cu acces la staţiile meteo 
situate în diferite zone geografice ale tarii, care aduce 
pomicultorilor informaţii despre presiunea cu rapăn, 
făinare sau atac cu viermele merelor.

O combatere eficientă depinde de mai mulţi factori, 
cei mai importanţi fiind produsul ales, calitatea 
aplicării lui- care include toate elementele de bune 
tehnici de aplicare - și nu mai puţin important este 
momentul când se aplică produsul. Cu ajutorul unui 
serviciu meteo de încredere, pomicultorii își pot 
planifica cel mai bine momentul când trebuie aplicate 
produsele, pentru a asigura cel mai bun nivel de 
combatere a bolilor și dăunatorilor din livadă.

Având în vedere că nu toţi pomicultorii au acces la 
informaţiile unei staţii meteo de calitate, Syngenta a 
grupat informaţiile meteo furnizate de staţii din 
diferite judeţe din Romania și va publica pe website-ul 
propriu alertele meteo în vigoare, pe tot parcursul 
sezonului 2018, împreuna cu recomandările de 
tratamente la cultura mărului.

Datorită condiţiilor meteo din ultimele săptămani, 
staţiile meteo avertizează că avem condiţiile propice 
de infecţie cu făinare și rapăn în aproape toate 
regiunile ţării, dar și cu grad de atac de Cydia 
Pomonella. 

Echipa Syngenta recomandă în această perioadă 
folosirea fungicidului Score (0.200l/ha pentru cultura 
mărului) pentru protecţie împotriva rapănului și 
făinării, împreună cu noul insecticid împotriva 
lepidopterelor: Affirm Opti (2kg/Ha pentru măr).

Puteţi vizita site-ul Syngenta pentru alertele la zi, accesând link-ul de mai jos:
https://www.syngenta.ro/alerte-meteo-pomicultura
Nota: Pentru informaţiile complete referitoare la aceste produse,  
dozele și culturile omologate pentru fiecare dintre ele,  
vă recomandăm să consultaţi etichetele fiecăruia.
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Boala se manifestă pe tot parcursul perioadei 
de vegetaţie, începând de la dezmugurire și până 
la căderea frunzelor, cu intensitate mare în 
cursul lunii mai și la începutul lunii iunie.

Sunt atacate frunzele, florile, lăstarii și uneori 
fructele tinere.

Atacul pe frunzele tinere apare sub forma unei 
pâsle albicioase, apoi gălbuie și pulverulentă, 
care acoperă ambele feţe ale limbului. Această 
pâslă este formată din miceliul ciupercii, pe care 
se dezvoltă conidioforii cu conidiile. Frunzele 
tinere sunt deformate, îngroșate, casante și se 
răsucesc cu marginile în sus, în forma de lingură, 
apoi se usucă de timpuriu.

Ciuperca atacă cu rapiditate lăstarii tineri, pe 
care îi acoperă cu un manșon micelian. Lăstarii 
puternic atacaţi se îndoaie în formă de cârlig și 
se usucă.

Florile atacate au sepalele deformate, petalele 
îngustate își pierd culoarea roz, devin albe, se 
atrofiază și rămân sterile. Florile atacate se 
usucă fără a forma fructe. La soiurile sensibile 
de măr, această forma de atac duce în unii ani la 
importante pierderi de recoltă.

Dacă atacul are loc pe fructele tinere, acest 
lucru duce la stagnarea creșterii acestora și 
chiar la căderea lor.

bolile pomilor fructiferi 
Făinarea la măr - Podosphaera leucotricha 

Simptome 

Agentul patogen

 Atac de făinare în perioada înfloritului

Boala este produsă de Podosphaera 
leucotricha (Ell.et Ev.) Salm., din familia 
Erysiphaceae, ordinul Perisporiales, clasa 
Ascomycetes.
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Aparatul vegetativ al ciupercii este reprezentat 
de un miceliu filamentos septat, hialin, 
ramificat,  ectoparazit, care se fixează de 
ţesuturile parazitate cu ajutorul apresorilor. 
Apresorii sunt niște formaţiuni ale miceliului 
asemănătoare unor ventuze, de la nivelul cărora 
pornesc haustori, de forma sferică, ce pătrund în 
celulele epidermice.

Înmulţirea asexuată a ciupercii se face prin 
conidii de tip Oidium, care formează numeroase 
șiruri de celule ca niste butoiașe, ceea ce face ca 
miceliul să aibă un aspect pulverulent. Forma 
conidiana a ciupercii se numeste  Oidium 
farinosum Cke. Conidiile au dimensiuni cuprinse 
între 16-27 x 10-17µ și asigură răspândirea 
agentului patogen în timpul perioadei de vegetaţie. 
Ele germinează în ţesuturile vii ale plantei, folosind 
apa de transpiraţie și în cazul în care temperatura 
mediului extern este cuprinsă între 10-20°C.

Temperatura ridicată, între 18-20°C și 
umiditatea ridicată, de 80-100%, favorizează 
boala, care, în acest caz, poate produce pagube 
semnificative, în special la soiurile sensibile.

Ciuperca iernează în solzii mugurilor sub 
formă de miceliu de rezistenţă, sau sub formă de 
peritecii. Periteciile se formează pe miceliu, au 
forma sferică, sunt brune, prevăzute cu 3-5 
apendici. Acești apendici sunt de 4-6 ori mai 

Combatere

Se recomandă ca lăstarii puternic atacaţi să 
fie îndepărtaţi și distruși prin ardere. Pentru 
prevenirea răspândirii bolii se vor aplica 
tratamente umede sau uscate cu produse care 
au ca substanţă activă sulful. Iarna se vor 
efectua stropiri cu zeama sulfocalcică. Se aplica 
primavara tratamente curative, cu produse pe 
baza de sulf: Kumulus DF 0,3%, Thiovit Jet 5-8 
kg/ha, Sulfolac 4,5 kg/ha, precum și cu fungicide 
ca: Flint Plus în doză de 0,125%, Mystic Extra 
0,75 l/ha, Sercadis 0,25 l/ha.

lungi decât diametrul periteciei, iar în ei se 
formează o singură ască cu 8 ascospori 
elipsoidali, hialini și unicelulari.

Primăvara, boala reapare ca urmare a intrării 
în vegetaţie a miceliului de rezistenţă aflat în 
solzii mugurilor infectaţi din anul precedent. 
Astfel, din mugurii contaminaţi vor crește lăstari 
sau flori infectate. Acestea constituie primele 
focare de infecţii. Pe suprafaţa organelor 
atacate se formează conidii care asigură 
infecţiile primare în timpul înfloritului, care sunt 
urmate de numeroase infecţii secundare în 
cursul aceleiași perioade de vegetaţie. 

Atac de făinare în perioada formării fructelor
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Reglarea fructificării 
Pentru ridicarea calităţii fructelor se poate 

face eliminarea chiar și cu puţine săptămani 
înainte de recoltă a fructelor în plus. 
• La prune se recomandă îndepărtarea fructelor 

de pe crengile prea încarcate cu fructe. 

• Se înlătură fructele mici, necrozate, astfel 
încat să aibă distanţa între ele de aproximativ 
15 cm.

• Se îndepărtează fructele deformate, deteriorate.

Recoltarea 
Cireșele, vișinele, afinele, caisele și prunele se 

culeg cu 2-4 zile mai înainte de maturarea de 
consum, piersicile cu 5-7 zile mai înainte.

Fructele se culeg după ce s-au uscat de ploaie 
sau de rouă. În zilele călduroase se suspendă 
culesul între orele 12-16, deoarece fructele au 
căldură specifică mare și dacă sunt culese calde 
se răcesc greu. Culesul se începe de la baza 
coroanei spre vârf și de la exteriorul spre 
interiorul coroanei;

recoltarea fructelor în iunie. 
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Depozitarea 
Pierderea de calitate cea mai 

semnificativă se produce însă 
înainte și după depozitare. De 
aceea perioada de timp care 
trece între recoltare și depozitare 
precum și între scoaterea din 
depozit și consum trebuie să fie 
întotdeauna cât mai redusă 
posibil. 

Surse: Ghid tehnic FCE ”Întreţinerea unei livezi de pomi fructiferi în sistem intensiv”, Revista Ferma 

Tipul 
depozitului Descriere Condiţii de depozitare 

optime

Durata de 
depozitare  
(depinde de soi)

Depozit
natural

• Încăpere fără finisaj special 
a solului sau/și pereţilor.

• Climatul încăperii variază în 
limite mari deoarece există 
puţine posibilităţi de control.

• Folosit in general pentru 
consumul propriu.

• Protejat de îngheţ  
pe parcursul iernii

• Umiditate ridicată  
(umiditate relativă 90–93%)

• Aerisire bună.

Câteva zile.

Depozit
frigorific

• Temperatura și de regulă 
umiditatea sunt controlabile.

• –1°C până la 6°C.

• Umiditate relativă 90–93 %.

• Condiţiile de depozitare ideale 
variază în funcţie de specie și 
soi.

Până la 5 săptămâni.

Până la 4 săptămâni.

3–7 luni.

Depozit cu
atmosferă
controlată
(CA, controlled
atmosphere)

• Încăpere etanșă la gaze.

• Sunt reglabile temperatura, 
umiditatea precum și 
atmosfera de depozitare.

• Pe lângă ridicarea 
procentajului de bioxid de 
carbon este posibilă și 
reducerea conţinutului de 
oxigen (depozitare Ultra  
Low Oxygen, ULO) în aer.

• De la 0.5°C până la 4°C.

• Umiditate relativă 92–94%.

• 1.5–4% CO2, 1–3% O2.

• Condiţiile de depozitare ideale 
variază în funcţie de specie și 
soi.

Nu prea există date,
depozitarea CA de
obicei nerentabilă.
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PhylGreen este un bionutrient de origine 
naturală bazat pe extractul pur de alge 
marine – Ascophyllum nodosum – obţinut 
în urma unei proceduri naturale de extracţie 
(GLT= Gentle & Low Temperature).

Phylgreen este compus din alge Ascophyllum 
nodosum de calitate ridicată, proaspăt recoltate. În 
comparaţie cu alte tipuri de alge, se știe că acestea 
conţin o mare cantitate de ingrediente active. 
Ascophyllum nodosum este o alga marină unică ce 
crește în zona mareelor și a dezvoltat o gamă largă 
de substanţe pentru a se proteja împotriva 
condiţiilor climatice extreme și fluctuaţiilor de 
maree pe care trebuie să le suporte.

Majoritatea acestor compuși benefici sunt 
sensibili la căldură și substanţe chimice. Pentru a 
evita pierderea sau deteriorarea lor, la producerea 

Phylgreen, extracţia se face prin metoda unică de 
extracţie la rece, o procedură de extragere și 
concentrare a compușilor delicati din plante care 
păstrează în mod optim beneficiile și 
biodisponibilitatea acestora.

Principalele beneficii ale produsului Phylgreen 
sunt capacitatea sa de a spori în mod natural 
metabolismul plantelor și de a limita efectele 
factorilor de stress abiotici asupra plantelor. 
Ambele au ca rezultat vitalitatea, sănătatea 
generală și performanţa generală mai bună a 
culturilor stresate.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Extract pur de  
Ascophyllum nodosum,  

3.1% acid alginic,  
1.2% manitol

lichid solubil
(sl)

Conform
regulamentului CE

834/2007, 889/2008

tradecorp
international
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CULTURĂ DOZĂ MOMENTUL APLICĂRII

apliCarE
foliarĂ

grâu 1 l/ha de la înfrăţire până la sfârșitul 
înfloritului.

porumb 1 l/ha În faza de 4–8 frunze.

Cartof
1 l/ha/

aplicare

de la întrepătrunderea plantelor pe rând 
la un interval
de 10–14 zile.

tomate, 
castraveţi 1 l/ha/aplicare la interval de 10–15 zile începând de la 

transplantare.

Ceapă 1 l/ha/aplicare
la interval de 10–15 zile începând de la 
faza de 2-4
frunze.

pomi fructiferi
2,5–3 l/ha/

aplicare

la interval de 10–15 zile de la 
dezmugurit până la atingerea mărimii 
caracteristice a fructelor.

Viţa de vie
2,5–3 l/ha/

aplicare

la interval de 15–20 zile înainte de 
înflorit și după
compactare.

fErtirigarE toate culturile
1–2 l/ha/
aplicare

În timpul dezvoltării active a culturilor. 
se recomandă aplicări repetate pentru 
a avea un răspuns prelungit din partea 
culturii.

Datorită metodei de extracţie delicată, 
Phylgreen conţine multe substanţe care 
promovează toleranţa faţă de factorii de stres: 

• Conţinutul ridicat de polifenoli ai Phylgreen, 
carotenoizii și gama sa extinsă de vitamine 
acţionează ca antioxidanţi, reducând daunele 
oxidative induse de moleculele radicale de 
oxigen prin detoxificarea lor.

• Phylgreen conţine, de asemenea, mai mulţi 
osmoprotectori (manitol, aminoacizi) care 
asigură protecţia împotriva stresului osmotic 
(de obicei datorită lipsei de apă, conţinutului 
ridicat de sare și temperaturilor ridicate / 
scăzute) și îmbunătăţește recuperarea rapidă 
după situaţii de stres.

• Phylgreen conţine, de asemenea, mai multe 
polizaharide complexe care îmbunătăţesc în 
special absorbţia nutrienţilor și, de asemenea, 
îmbunătaţesc fiziologia plantelor. 
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recoltarea orzului

Modul in care decurge recoltarea este esenţial 
pentru integritatea boabelor.

Deteriorarea boabelor prin treierat , 
depozitarea umedă datorită recoltării umidităţii 
ridicate a cerealelor fără aerare sau uscare la 
temperaturi de peste 43°C, toate contribuie la 
reducerea calităţii orzului pentru utilizare în 
industria malţului și a berii și în industria hranei 
pentru animale. Momentul de  recoltare a 
orzului  se stabilește în funcţie de destinaţia 
recoltei. Orzul se cultivă pentru boabe, care sunt 
folosite pentru hrana animalelor (precum și paiele 
de orz), dar și pentru bere. Recoltarea orzului se 
face mecanizat, cu combină autopropulsată,  
direct din lan.

Orzul de toamnă:

• perioada de vegetaţie – 255 - 265 zile, în 
funcţie de soi și condiţii de cultură.

• perioada de semănat - 20 septembrie - 10 
octombrie.

• perioada de recoltare – luna iunie, când 
umiditatea seminţelor este de 16-18%
Orzul este mai pretenţios decât grâul, având 

sistemul radicular cu capacitate mai redusă de 
absorbţie și perioada de vegetaţie mai scurtă. 
Acesta crește bine pe soluri cu textură mijlocie, 
permeabile, cu pH – 6,5 – 7,5 și fertile. Potrivite 
pentru orz sunt cernoziomurile, și solurile 
aluviale.

De-a lungul timpului s-a constatat că orzul are 
o toleranţă relativ bună în faza de germinaţie, la 
un anumit grad de salinitate al solului. Sunt 
contraindicate pentru cultura de orz solurile 
sărăturoase, cât și cele prea ușoare (nisipoase) 
sau prea grele (argiloase).

Rotaţia
În stabilirea plantei premergătoare se are în 

vedere forma de orz cultivată și scopul culturii. 
Respectarea unei rotaţii corespunzătoare la orz, 
fără cheltuieli suplimentare asigura sporuri de 
producţie de peste 20%. Cele mai bune 
premergătoare pentru orzul de toamnă sunt 
leguminoasele anuale și perene, borceagurile, 
rapiţa. Orzoaica de primăvară se seamănă după 
plante care lasă solul curat de buruieni și într-o 
bună stare de fertilitate, însă nu prea bogati în 
nitraţi. Bune premergătoare sunt cartoful și 
sfecla de zahăr fertilizate, sau porumbul dacă 
resturile organice au fost tocate și bine îngropate 
ca să nu îngreuneze semănatul.

Compoziţia chimica a boabelor de orz, 
raportată la substanţa uscată: 

59-65% amidon; 9,5-11% proteină brută;  
2-3% grăsimi; 4-7% celuloză. 
• Orzul pentru boabe (orzul comun) trebuie să 

conţină substanţe proteice într-o cantitate cât 
mai mare: 12,8-13,9.%



• Orzul pentru bere nu este recomandat să 
conţină mai mult de 8-12% proteine, deoarece 
scade extractul berii, micșorând randamentul 
în procesul de fabricaţie. În schimb, trebuie să 
conţină un procent cât mai ridicat de amidon 
(55-70%), care se obţine la culturi situate  
într-un climat umed și răcoros.

• Orzul comun de toamnă destinat alimentaţiei 
și pentru furaj se recoltează la maturitatea în 
pârgă, când umiditatea seminţelor este de  
16 - 18 % sau la coacerea deplină, când 
umiditatea scade la 14 - 15%.
Seminţele trebuie expuse la soare sau la 

depozit în straturi subţiri și lopătate foarte des 
atunci când recoltatul se realizează în faza de 
pârgă deoarece ele conţin un nivel ridicat de apă 
și se pot încinge foarte ușor, în felul acesta 
pierzându-și calitatea.

În general în momentul coacerii depline, 
recoltarea trebuie finalizată în aproximativ 4 - 6 
zile, pentru a evita posibilele pierderi prin 
scuturare, care conform statisticilor ar trebui să 
fie între 2 - 4% din recolta totală.

Orzul pentru boabe (orzul comun) destinat 
pentru sămânţă se supune acelorași criterii:

Recoltarea se face la coacerea deplină cu 
combina, durata fiind tot de aproximativ 4-6 zile 
pentru a se evita pierderile prin scuturare.

În general orzul de toamnă se recoltează cu 10 
zile mai devreme decât grâul de toamnă iar în 
zonele din sudul ţării, recoltarea lui începe pe  
15 - 20 iunie, acesta fiind de fapt cereala cu care 
se începe campania de recoltare.

Orzul pentru bere se recoltează  numai la 
maturitatea deplină cu combina, atunci când 
nivelul umidităţii seminţelor scade sub 14%. În 
această fază boabele sunt bine dezvoltate și au 
un conţinut mai ridicat de amidon și mai scăzut 
în proteine, iar capacitatea și energia germinativă 
sunt de asemenea mai ridicate.

Evoluţia exportului total de orz românesc și a volumelor livrate în Arabia Saudită în primul semestru 
(iulie/decembrie) al ultimelori zece sezoane comerciale. Valori exprimate în `000 MT.
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Recoltarea cerealelor se efectuează, de obicei, 
în zilele cele mai uscate și cu temperaturi înalte, 
fapt care sporește riscul apariţiei incendiilor.  
În acest sens, Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare atenţionează producătorii agricoli, în 
perioada desfășurării campaniei de recoltare a 
cerealelor, să manifeste prudenţă maximă și să 
respecte normele și regulile de apărare împotriva 
incendiilor.

rEColtarEa orzului   .................................................................................................................................................................................................................................................................31



irigarea inteligentă
Aplicaţii mobile

Tehnologia inteligentă a devenit o afacere 
serioasă în lumea agriculturii și a managementului 
apei. Această trecere la tehnologia de vârf este un 
efort concertat pentru conservarea simultană a 
resurselor naturale și creșterea marjelor de profit 

Lider în industria de monitorizare a umidităţii 
solului, Hortau a dezvoltat unul dintre primele 
sisteme de irigare bazate pe web pe piaţă și 
continuă să stea în fruntea noilor tehnologii.

Sistemul propriu de monitorizare wireless 
măsoară tensiunea solului pentru a determina 
cantitatea exactă de apă care se aplică culturilor și 
transmite date în timp real cu software-ul simplu, 
bazat pe cloud.

 Aceasta a fost înfiinţată de un agronom și de un 
inginer agricol, ambii cu diplome în fizica solului iar 
prin urmare compania înţelege necesităţile 
cultivatorilor și continuă să împărtășească 
constatările cercetării cu producătorii, ţinând 
seminarii regulate de gestionare a irigaţiilor, pentru 
a se asigura că agricultorii profită din plin de 
resursele de apă și maximizează culturilor.

prin reducerea costurilor de producţie. Dat fiind că 
zonele se confruntă cu diminuarea aprovizionării 
cu apă și chiar cu condiţiile de secetă, tehnologia 
își asumă un rol esenţial în irigarea culturilor și a 
peisajelor, pentru a contribui la asigurarea acestei 
resurse. Sistemele inteligente de irigare au o 
abordare multilaterală prin monitorizarea 
condiţiilor solului, a vremii, a ratelor de evaporare 
și a utilizării apei din plante pentru a determina și 
ajusta programul de udare. Utilizarea controlorilor 
inteligenţi permite sistemelor de irigare să aplice o 
cantitate de apă doar când este necesară pentru a 
economisi apă și bani.

Pentru demonstraţii video în folosirea acestor 
aplicaţii si dispozitive vizitaţi site-ul nostru www.
chemarkrom.ro si pagina noastră de Facebook.

Staţii de monitorizare – Hortau
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Un lider în sistemele de irigare inteligente, 
HydroPoint a devenit prima alegere pentru managerii 
de proprietate și profesioniștii peisagistici.

Compania din California înţelege importanţa 
reducerii utilizării apei într-un moment de maxima 
îngrijorare in legătură cu resursele de apa din punct 
de vedere economic, legal sau social.

Numai în 2015, tehnologia lor de platformă a 
colectat și analizat date meteorologice, detectarea 
scurgerilor și monitorizarea continua a utilizării 
sistemului pentru a salva abonaţii de la pierderi de 
peste 57 milioane de litri de apă, cu o reducere a 
costurilor de peste 137 milioane dolari.

Talentul creativ din spatele unor produse precum 
Fit Bit, GoPro și Roku este, de asemenea, implicat în 
dezvoltarea proiectelor agricole și a senzorilor 
meteorologici de la Arable. 

Acest senzor de calitate profesională este 
alimentat cu energie solară și este incredibil de 
robust pentru a rezista la condiţii de teren dure. 
Arable conţine o tehnologie de detectare care include 
un spectrometru cu șase benzi, un radiometru cu 
patru căi și un indicator acustic de ploaie.

WeatherTRAK Central – Hydropoint

Temperatura solului

Arable

Producătorii folosesc dispozitivul bazat pe 
tehnologie cloud pentru a stabili momentul recoltării 
și pentru a determina randamentele potenţiale ale 
culturilor într-un efort concertat de reducere a 
deșeurilor alimentare în mărfuri volatile, perisabile.
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Implementând o schimbare drastică în 
mentalitate, Tule se uită la pierderile de apă din 
câmp în loc de apa disponibilă în zona rădăcinii 
pentru a te sfătui in legătură cu momentul optim 
pentru irigare.

Este singura tehnologie de pe piaţă care poate 
măsura evapo-transpiraţia reală ( procesul de 
evaporare de pe suprafeţele plantelor și solului și 
din interiorul ţesuturilor plantelor) din câmp, prin 
utilizarea de hardware instalat deasupra plantelor

Acesta a fost nominalizat printre primele 10 noi 
produse la World Expo 2016, recunoscând 
tehnologia inovatoare de irigare inteligentă.

Fondată într-un loc în care deficitul de apă este 
un lucru obișnuit, CropX vine de la TelAviv, Israel 
și servește în prezent fermierii din întreaga lume 
cu soluţiile sale software bazate pe cloud.

Senzorii de sol fără fir măsoară umiditatea 
solului, temperatura și conductivitatea electrică, 
trimiţând datele colectate în cloud, de unde pot fi 
accesate cu orice dispozitiv mobil sau fix.

CropX a creat un sistem care să poată fi 
instalat rapid și folosit de orice agricultor. 
Instalarea simplă poate fi efectuată de fermier 
fără echipament special; simpla interfaţă 
software spune când și cât de mult să irigaţi pe 
baza măsurătorilor de teren.

   Caracteristicile lui Tule
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Robotica, cloud computing și serviciile conexe 
se reunesc în această companie inovatoare pentru 
a transforma felul si funcţiile sistemelor de 
aspersoare.

Plecând de la un prototip construit din piese 
vechi de avion R/C, aspersorul Droplet 
revoluţionează modul în care proprietarii de case 
irigă peluze și chiar grădini de mari dimensiuni.

Cererea de a economisi până la 75% pentru apă și 
40% pentru îngrășăminte, Tevatronic, a pus la 
dispoziţie 30 de ani de experienţă în agricultură pentru 
a crea un controler 3D de irigare.

Tevatronic

Sistemul lor este pe deplin capabil să decidă când 
și cât să irige, să execute decizii fără intervenţia 
omului și să reducă stresul apei asupra culturilor.

Irigarea autonomă transferă controlul asupra apei 
direct către plantă in sine, prin analiza simultană a 
apei și a solului.

 Știinţa presupune măsurarea unui singur 
parametru, nivelul de stres al instalaţiei sub presiune 
- dar este fără îndoială un succes în reducerea utilizării 
apei. În zonele care se confruntă cu deficit de apă, 
aceasta este o tehnologie foarte necesară.

Un sistem de aspersoare robotizate de ultimă 
generaţie folosește date provenite în timp real de 
la staţiile meteorologice și informaţii biologice 
complexe despre plante pentru a dispersa 
cantitatea adecvată de apă, exact acolo unde 
trebuie aplicată. Nu va mai exista risipa de apa !
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Nu există nici o modelare sau estimarea sumara 
a umidităţii solului cu AquaSpy, ci doar informaţii 
clare si concise în timp real pentru fiecare 4 cm de 
sol, măsurând apa, nutrienţii și temperatura.

Mai mult decât un senzor care îi spune 
fermierului despre umiditatea solului, acest 
dispozitiv arată agricultorului la ce adâncime se 
afla rădăcinile, dacă există sau nu apă și hrană la 
acea adâncime și cât de mult absoarbe acel tip de 
rădăcină. 

Asigurarea faptului că apa și substanţele 
nutritive sunt în zona rădăcinii active atunci când 
plantele încearcă să absoarbă aceste componente 
esenţiale, determină creșteri de randament de 10-

Această dezvoltare a tehnologiei apei se 
desfășoară cu mult peste „doar un senzor de 
umiditate a solului”, potrivit celor spuse de co-
fondatorul Brandon Finch. Smart Farm Systems 
transformă fermele în reţele proprietare, cu o 
suprafaţă largă, cu o interfaţă de sistem ușor de 
utilizat.

Agricultorii pot gestiona pompele de irigare, 
monitorizează staţiile meteorologice, măsoară 
nivelele de apă și pot realiza programe de 
întreţinere în cadrul acestui sistem de monitorizare 
și control inteligent.

 
Ceea ce îi diferenţiază de alte companii 

inteligente de irigare este tehnologia fără fir RF 
(radio frecventa) care permite monitorizarea la 
distanţă a câmpului și controlul pompelor de apa.

40%. Optimizarea randamentelor culturilor implică 
mult mai mult decât cunoașterea cantităţii de apă 
din profilul solului. Optimizarea randamentelor 
culturilor înseamnă a ști unde sunt rădăcinile și cât 
de multă apă este disponibilă acolo. AquaSpy vă 
ajută să faceţi exact acest lucru.

Monitorizarea nivelului apei - Smart Farm Systems
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buruienile monocotiledonate din cultura de grâu
- o provocare pentru fermierii din România

Cultura grâului este a doua cultură ca și suprafaţă în 
România. O cultură cu tradiţie, care vine cu provocări an 
de an pentru fermierii din ţara noastră. Calitatea grâului 
a crescut foarte mult în ultimii ani, asta datorită atenţiei 
fermierilor care au crescut numărul de tratamente cu 
fungicide, tratamente cu îngrășăminte foliare cu 
microelemente, numărul insecticidelor, înţelegând că nu 
trebuie neglijată nici o verigă din lanţul tehnologic. 

O provocare o reprezintă controlul buruienilor 
monocotiledonate din această cultură, buruieni 
precum: Apera spica-venti (iarba vântului), Avena 
fatua (odos, ovăz sălbatic), Bromus spp (obsiga), 
precum și altele. Primele infestări cu acest tip de 
buruieni au început să apară în partea de sud-vest, 
sud, apoi au cuprins aproape toată ţara. 

 De exemplu, în Oltenia întâlnim atât Avena cât și 
Bromus, probleme care merg până în Dobrogea, încă 
izolat. În centrul ţării: Harghita, Brașov, predomină 
Apera spica-venti. În vestul ţării avem Apera spica-
venti și Avena fatua. Nu putem spune în acest moment 
că infestarea cu buruieni monocotile a ocolit o parte 
a ţării, chiar și partea de est este infestată cu odos și 
iarba vântului, dar încă nu sunt prezente pe 100% din 
suprafaţă. Predomina odosul în toată ţara, iarba 
vântului aproape peste tot, obsiga în sud, pe lângă pir, 
coada vulpii și altele. An de an, suprafeţele afectate 
de acest gen de buruieni cresc foarte mult, ceea ce ne 
face să dăm un semnal de alarmă către fermieri 
pentru a monitoriza bine acest fenomen. 

Din păcate, răspândirea acestor buruieni este foarte 
rapidă datorită lucrărilor minime de pregătire a solului, a 
tranzitului utilajelor, a vântului, a seminţei necertificate de 
grâu care, în unele cazuri, este infestată și a faptului că 
fermierii nu gestionează problema foarte bine de la 
primele apariţii ale acestor monocotile. 

 Este știut faptul că loturile de sămânţă, dacă sunt 
infestate cu buruieni monocotile sunt declasate, iar 
pierderile provocate culturii sunt de până la 70 -80%. 
Practic, șansele grâului să ajungă la maturitate și să 
se dezvolte normal sunt foarte mici, cultura rămânând 
mult sub dimensiunea acestor buruieni. 

 Compania noastră are două soluţii foarte eficiente 
în acest moment: Pallas 75 WG și Floramix. 

 Aceste două produse sunt cele mai utilizate soluţii 
în controlul buruienilor monocotile din România. 
Ambele produse conţin substanţa activă piroxulam 
plus un safener. Pallas 75 WG controlează cu succes 
atât Avena fatua, Apera spica-venti, Bromus-ul și alte 
monocotile, pe lângă un spectru foarte bun de 
buruieni dicotile precum Galium (turiţa), Matricaria 
(mușeţelul), samulastra de rapiţă și floarea soarelui 
și alte buruieni problemă din cultura de grâu. Floramix-
ul conţine pe lângă piroxulam și o altă substanţă 
activă: florasulam care ajută în controlul buruienilor 
dicotile. Astfel, cu o singură trecere rezolvăm tot 
spectrul de buruieni, atât de mono cât și de dicotile. 

Erbicidat cu Pallas 75WG Neerbicidat
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Cu toţii folosim îngrășăminte complexe pe 
bază de azot, atât în toamnă cât și în primăvară, 
dar puţini știu că în mod natural plantele își 
asigură singure aportul de azot cu ajutorul 
bacteriilor.

În atmosfera pământului avem 78% azot. Dar 
plantele nu îl pot prelua pur și simplu.

Aici intervine Azofix, care conţine bacteria 
Azotobacter vinelandii, care este principalul tip de 
bacterie fixatoare de azot non-simbiotică, ce se 
află în sol. După aplicare, acesta  iniţiază 
asimilarea de azot din atmosferă, la fel cum face 
bacteria Rhizobium, care crește pe mazăre și 
fasole.

Mari cantităţi de fertilizatori, pesticide și 
tehnologii intensive au redus cantitatea de 
microorganisme din sol, inclusiv cantitatea de 
bacterii fixatoare de azot.

Aplicând acest produs, mărim cantitatea 
acestor bacterii benefice care fixează azotul 
atmosferic, care nu poate fi asimilat de către 
plante. Acest produs se aplică la semănat, în faza 
de ogor negru, pentru a obţine un aport 
semnificativ de azot.

Fosforul este fără dar și poate unul dintre 
macroelementele indispensabile vieţii plantelor. 
Acesta participă la numeroase procese 
biochimice, fiind implicat direct în creșterea și 
dezvoltarea corespunzătoare a plantelor.

Cu toate că solurile din ţara noastră prezintă un 
conţinut destul de stabil în acest element, din 
cauza mobilităţii reduse, plantele nu pot beneficia 
de această rezervă. Trecerea fosforului din 
compuși greu solubili în compuși ușor asimilabili, 
este influenţată de numeroși factori, cum ar fi 
tipul de sol, activitatea microorganismelor 
prezente în sol, temperatura și umiditatea 
acestuia, regimul hidric.

Aici ne putem baza pe Fosfix care conţine 
bacteria Bacillus megaterium, care atunci când 
este aplicată pe sol eliberează fosforul și îl pune 
la dispoziţia plantelor. Astfel plantele nu resimt 
deficienţa de fosfor și pot evolua treptat.

Fosfix crește productivitatea plantelor și ajută 
la redobândirea calităţilor naturale ale solului.

Se poate aplica pe toate tipurile de sol, fiind 
foarte eficient pentru solurile cu conţinut redus 
de fosfor.

Soluţii eficiente pentru a mări aportul de azot 
și fosfor atât de indispensabil plantelor
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Cele 2 produse microbiologice bazate pe bacterii se pot aplica 
pe toate culturile, iar pe lângă aportul de azot și fosfor pe care îl 
conferă plantelor, acestea ajută și la creșterea activităţii 
biologice a solurilor, hrănind și numeroase microorganisme.

Și de această dată putem 
observa faptul că bacteriile 
fixatoare de azot și cele 
responsabile cu mobilizarea 
fosforului în sol au lucrat foarte 
bine, prin faptul ca aparatul foliar 
din lotul tratat are un verde mai 
intens, e mai dezvoltat, iar planta 
are o înrădăcinare mai puternică.
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01
Jud. 
Vaslui

Cultură Soi Data semănatului:
grâu Glossa 15.09.2017

Îngrășăminte aplicate: 
la semănat: NPK-16-16-16 -200 kg/ha  

+ Azofix 1l/ha+Fosfix 1l/ha
 În primăvară: Uree granulată 46% N

02
Jud. 
Brăila

Cultură Soi Data semănatului:
grâu Genesis 25.09.2017

Îngrășăminte aplicate: 
la semănat: NP 20-20-250 kg/ha + 

Azofix 1l/ha+Fosfix 1l/ha
 În primăvară:  

Azotat de amoniu 34,4% N-250 kg/ha

După cum se poate vedea în poze în lotul în care 
s-a aplicat Azofix + Fosfix plantele au un aparat 
foliar mai dezvoltat și o înrădăcinare mai puternică.



Like us on Facebook
Facebook.com/ChemarkRom

Abonează-te la Newsletter pe 
www.chemarkrom.ro

Punct de lucru central
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