
Recomandări cultura de rapiță

 ¾ Rapița este o cultură cu exigențe mari față de fosfor, încă din primele 
fenofaze.

 ¾ Chiar și în cazul fertilizării adecvate cu NPK (metoda clasică), la rapiță, 
carențele de fosfor pot să apară din primele faze de vegetație, chiar din a 
doua săptămână după răsărire, deoarece fosforul din rezervele seminței 
se epuizează în primele 7 zile.

 ¾ Rapița trebuie să pornească de la început cu o rădăcină puternică, de
oarece își formează aproximativ 75% din sistemul radicular încă din iarnă.

 ¾ Rapița deține o slabă rezistență contra înghețului, care ajunge la −15 
pana la −20 °C la un sol fără zăpadă, de aceea trebuie să ne asigurăm că 
în toamnă sintetizează suficienți aminoacizi esențiali și zaharuri.

Soluția Timac Agro East

 ¾ Principalul avantaj al produsului Physiostart îl re pre
zintă componenta de biostimulare radiculară.

 ¾ Elementele nutritive din Physiostart sunt distribuite chiar lângă sămânță, 
asigurând necesarul de nutriție pentru primele faze de vegetație.

 ¾ Formularea Physiostart este esențială în pregătirea plantelor pentru 
iernat: Sulf – pentru aminoacizi esențiali și Zn pentru sinteza și protejarea 

auxinei (hormon al dezvoltării radiculare).

 ¾ Doza recomandată: 20–30 kg/ha

Physiostart:
8N – 28P2O5 – 14CaO – 
23SO3 – 2Zn

 
Ambalaj: 25 kg

NPK clasic
 

Recomandări cultura de grâu

 ¾ Cultura grâului are nevoie de un start rapid în vegetație, mai ales in cazul 
în care se depășește epoca optimă de semănat.

 ¾ Startul rapid al culturii este cu atât mai benefic la soiurile care au înfrățire 
din toamnă.

 ¾ Calendaristic, zilele în care grâul vegetează toamna sunt mai scurte, cu in
tensitate luminoasă scăzută și pot apărea diferențe mari de temperatură 
între zi și noapte.

 ¾ Trebuie să ne asigurăm că plăntuțele au suficienți nutrienți imediat dis
ponibili (în condiții de frig absorbția fosforului este împiedicată), pentru 
a asigura o înfrățire optimă, dar și o rezistență bună la iernat.

  

Soluția Timac Agro East

 ¾ Principalul avantaj al produsului Physiostart îl re pre
zintă componenta de biostimulare radiculară

 ¾ Elementele nutritive din Physiostart sunt distribuite chiar lângă sămânță, 
evitând astfel fenomenele de carență indusă.

 ¾ Formularea Physiostart este esențială în pregătirea plantelor pentru ver
nalizare: Sulf – pentru aminoacizi esențiali și Zn pentru sinteza și proteja
rea auxinei (hormon al dezvoltării radiculare).

 ¾ Doza decomandată: 20–30 kg/ha

Physiostart:
8N – 28P2O5 – 14CaO – 
23SO3 – 2Zn

 
Ambalaj: 25 kg
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Metoda de utilizare

 ¾ Pentru că aplicarea microgranulatelor are ca prin
cipiu aplicarea precisă și ultra localizată, este 
necesară folosirea unui microgranulator ce se 
montează pe semănătoare.

 ¾ Pentru a se putea asigura eficiența acestui tip de 
fertilizare, al cărui cuvânt cheie este „precizia”, Ti
mac Agro șia ales ca și partener compania austriacă APV.

 ¾ Utilajele APV îndeplinesc standardele ridicate de 
calitate impuse de Timac Agro și au ca avantaje:

 9 Omogenitate și ultra precizie în aplicarea mi
crogranulatului

 9 Computer de bord: nr. Ha, cant. adminis
trate, ore lucrate, dozarea ultra precisă a 
îngrășământului

 9 Senzor de mișcare: 0% pierderi

 9 Funcție de golire

 ¾ Microgranulatorul este disponibil in 3 versiuni:

 9 PS 120 – 8 randuri (120 l)

 9 PS 120 – 16 randuri (120 l)

 9 PS 300 – 16 randuri (300 l)

 ¾ La semănătoarile mecanice pentru cereale păioase care de regulă au 32 de 
secții și un buncăr de sămânță pentru aproximativ 5 ha, este necesar un 
microgranulator (APV) pe 16 rânduri, care se va bifurca în 32 de rânduri. 
Buncărul microgranulatorului va avea 120 l, suficient pentru aproximativ 
5 ha.

 ¾ În cazul semănătorilor pneumatice pentru cereale păioase (cu un buncăr 
de sămânță de 8–10–12 ha), la care vor fi necesare 2 ieșiri, este nevoie de un 
microgranulator (APV) cu 8 rânduri care se reduce la 2 ieșiri de microgranu
lat. Buncărul microgranulatorului va fi de 120 sau 300 l, suficient 
pentru aproximativ 5–10 ha.
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Biostimulator microgranulat
Recomandări pentru grâu și rapiță
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